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به نام خدا

آنچه در گزارش دیجیکاال و کسبوکارهای بومیمحلی میخوانیم
سـومین گـزارش سـاالنه دیجـیکاال و کسـبوکارهای بومـی محلـی در سـال  1400بـا تمرکز بـر دادههـا و مهمترین دسـتاوردهای گروه دیجیکاال بهصورت عمومی منتشـر میشـود و بـه مخاطبان
امـکان رصـد شـفاف خدمـات و عملکـرد دیجـیکاال را میدهـد .توانمندسـازی کسـبوکارهای بومی محلـی مهمترین اقدام دیجـیکاال در حوزه مسـئولیت اجتماعی اسـت که در پاییـز  1399متولد
شـد و رسـته جدیـدی از محصـوالت در دیجـیکاال عرضـه شـدند .ایـن پـروژه بهدلیـل توسـعه بـازار تجـارت الکترونیـک ایـران بـه دورترین روسـتاها و شـهرهایی با فاصلـه هـزاران کیلومتـری از پایتخت
دارای اهمیـت اسـت و بخـش ویـژهای از گزارش سـال  1400به آن اختصاص داده شـده اسـت.
این گزارش به پرسشهای زیر پاسخ میدهد:
•وضعیت تجارت الکترونیک در جهان و ایران چگونه است؟ گروه دیجیکاال چه جایگاهی در اکوسیستم تجارت الکترونیک ایران دارد؟
•الگوی خرید آنالین کاربران ایرانی چگونه است؟ در سال  1400چه کاالها و برندهایی از استقبال بیشتری برخوردار بودهاند؟
•مارکتپلیس و زیرساخت عملیات و لجستیک دیجیکاال برای ارائه خدمات به مشتریان و فروشندگان چه عملکردی داشته است؟
•زیرساخت فناوری دیجیکاال برای بهبود تجربه خرید و فروش آنالین چه دستاوردهایی داشته است؟
•دیجیکاال چگونه به خلق ارزش اقتصادی در مناطق مختلف کشور و افزایش تولید و فروش محصوالت محلی کمک کرده است؟
•پروژه توانمندسازی کسبوکارهای بومی محلی چه تاثیری بر اشتغالزایی در مناطق روستایی و مهاجرت معکوس در مناطق کمتر توسعه یافته داشته است؟
•دیجیکاال در راستای مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار چه اقداماتی داشته است؟
دیجیکاال یکی از دهها هزار فروشگاه آنالین در ایران است که با داشتن بیش از  7.5میلیون تنوع کاالیی ،حضور بیش از  200هزار فروشنده در مارکتپلیس ،گستردگی فروش در سراسر ایران،
بیش از  30میلیون بازدیدکننده یکتای ماهانه ،سهم قابل توجهی در تجارت الکترونیک ایران دارد .آمار و دادههای گزارش دیجیکاال میتواند به تصمیمهای بزرگ و کوچک بسیاری کمک
کند ،برندها و کسبوکارهای بزرگ و کوچک ایرانی عرضه و فروش کاالهای خود را بهبود دهند ،شرکتهای تولیدکننده و توزیعکننده کاال زنجیره تامین ،بازاریابی و فروش خود را بهینه کنند،
سیاستگذاران کشور تصمیمهای بهتری را در حوزه زیرساخت فناوری ارتباطات و مسائل اقتصاد خرد و کالن اتخاذ کنند.
دیجـیکاال در سـال  1400در راسـتای رویکـرد داسـتانپردازی بـا دادههـا ( )Storytelling with Dataدو گـزارش تخصصـی در حـوزه فـروش آنالیـن کتـاب و سـرمایههای انسـانی را منتشـر کـرد و در
سـال  1401نیـز گزارشهـای تخصصـی دیگـری ارائـه خواهد شـد.
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در کنار هم به نسل سوم دیجیکاال رسیدهایم
سعید محمدی ،همبنیانگذار و رئیس هیئت مدیره دیجیکاال
آنچـــه امروز به عنوان دیجیکاال شـــناخته میشـــود به اندازه پانزده ســـال فراز و نشـــیب را طی کرده اســـت ،از ســـالهایی که صرفا یک فروشـــگاه اینترنتـــی بودیم و تمامـــی فرایندهای تأمین
کاال ،فـــروش و ارســـال ســـفارش را بـــه تنهایی انجـــام میدادیم ،تا ایـــن روزها که با مشـــارکت دهها هزار فروشـــنده ،هـــزاران برند ،شـــرکتهای همکار در حـــوزه فناوری و لجســـتیکی و البته
حـــدود ده هـــزار همکار با اســـتعداد و مشـــتاق ،به همه ایـــران و برای همه ایران خدمترســـانی میکنیم .مـــا برای خلق بهتریـــن تجربه خرید و فـــروش آنالین باید از قالبهای گذشـــته بیرون
تصمیـــم فراهم ســـاختن بســـتر مارکتپلیس ،چالشـــی هیجانانگیـــز برایمان بود؛ همـــکاری با دیگر فروشـــندگان ایرانـــی از بزرگترین تولیدکننـــدگان تا کســـبوکارهای متعدد
میآمدیـــم.
ِ
بومیمحلـــی از سراســـر کشـــور ،بـــه ما این امـــکان را داد تـــا تنوع محصوالت مـــورد نیاز مشـــتریان را به شـــکل چشـــمگیری افزایش دهیـــم ،و همزمان با افزایـــش ظرفیـــت در دیگر بخشها
ماننـــد تکنولوژی ،محتـــوا ،بازرگانی و البته عملیات و لجســـتیک ،به مرجع اول جســـتجو و خرید کاال تبدیل شـــویم.
ً
ما در کنار شـــما اکنون به نســـل ســـوم دیجیکاال رســـیدهایم و اکوسیســـتم نســـبتا کاملـــی از اقتصاد دیجیتـــال را ایجـــاد کردهایم .انرژی حاصـــل از این همافزایی همیشـــه انگیـــزه ادامه راه
بـــرای شـــفافیت ،ارزشآفرینی و اثرگـــذاری در زمینه اقتصاد دیجیتال بوده اســـت .چه چیزی بهتـــر از آنکه بتوانیم عدالـــت اجتماعی را با برابری دسترســـی همه به منابع خریـــد و فروش آنالین
ً
محقـــق کنیـــم؟ ما همچنان پر تکاپـــو ادامه میدهیم و به اســـتقبال چالشها میرویم .اســـتعدادهایی که دیجیکاال را تشـــکیل دادهاند ســـرمایه ما و ایران هســـتند؛ ما عمیقـــا باور داریم
که توســـعه ایران در دســـتان جوانان خوش فکر و پر امید اســـت.
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در سال  ۱۴۰۱به توسعه اکوسیستم تجارت الکترونیک ادامه میدهیم
حمید محمدی ،همبنیانگذار و مدیرعامل دیجیکاال
ســـال گذشـــته از ســـالهای ســـخت برای اقتصاد ایران بود؛ ســـالی که با تمام فشـــارهای اقتصـــادی کرونا نیز همچنان بر آن ســـایه انداختـــه بود .چالشهـــای  1400برای ما پـــر از یادگیری بود.
از محدودیتهـــای کرونـــا یـــاد گرفتیم تا مقیاسپذیر شـــویم ،به ســـمت روشهای خالقانه بـــرای مقیاسپذیری و اســـتفاده از مدلهای کســـبوکار جدیـــد برویم و راهکارهای هوشـــمند و
غیرمتمرکـــز بـــرای افزایـــش ظرفیت و حضور فراگیرتر در سراســـر کشـــور پیدا کنیـــم .این رویکرد ما را در توســـعه طولـــی و عرضی دیجیکاال بـــا همکاری شـــرکای تجاری متعدد یاری رســـاند .در
توســـعه عمـــودی تمرکزمان بـــر بهبود شـــاخصهای کلیدی مارکتپلیـــس و مقیاسپذیـــری و بهینهســـازی آن بود .حـــاال میتوانیم به همراهـــی بیش از  250هـــزار فروشـــنده و  40میلیون
کاربـــر افتخـــار کنیـــم .همچنین با ایجاد کســـبوکارهای جدید توانســـتیم در مســـیر تکمیل خدمـــات زیرســـاختی در حوزههای مختلف تجـــارت الکترونیـــک یعنی ایجاد اکوسیســـتم اقتصاد
دیجیتـــال گام برداریـــم .دیجیاکســـپرس ،اســـمارتک ،دیجیپی ،پیندو ،دیجینکســـت ،افزایش حضـــور عرضهکنندههای روســـتایی ،رونمایی از دیجـــیکاال بیزینس ،دیجیفـــای ،دیجیکالد و
مگنـــت همه از پایههای توســـعه این اکوسیســـتم در زنجیـــره ارزش تجارت الکترونیک هســـتند.
در ســـال  1400بـــا راهانـــدازی دیجیاکســـپرس وارد تجربـــهای جدید در حوزه تمرکززدایی شـــبکه لجســـتیکی دیجیکاال و اســـتفاده از منابع توزیع شـــده با همکاری شـــرکای تجاری لجســـتیکی
شـــدیم و ســـپس با شـــروع بـــه کار دیجیکاال جـــت و راهاندازی اولین دارکاســـتورها بـــا چالشهای مدل تحویل ســـریع روبهرو شـــدیم .بهبود تجربه مشـــتری و فروشـــنده از خریـــد و فروش،
انگیـــزه مـــا برای همـــه این تصمیمگیر یها بوده اســـت .مـــا همچنان خـــود را متعهد میدانیـــم تا به چالشهـــا و مشـــکالت از زاویه دید مخاطـــب نگاه کنیـــم .میدانیم که امـــکان به صفر
رســـاندن مشـــکالت وجـــود ندارد اما بـــاور داریم که بـــا تالش دائمـــی و ارائه راهکارهـــای جدید میتـــوان آنها را به حداقل رســـاند.

۱
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+۳۹,۵۰۰,۰۰۰

+۲۴۹,000

+۷,۵00,000

+۸,۷00

بازدیدکننده یکتای ماهانه

فروشنده

تنوع کاالیی

همکار مستقیم

یک روز پاییزی در دیجیکاال
۱۲,884,004

تعداد بازدید از وبسایت و اپلیکیشن

 ۶دقیقه و  ۵۶ثانیه
زمان بازدید از وبسایت

۱۲۶

+7,600,000

+960,000

تعداد مراکز زیرساختی

ظرفیت انبارش کاال

ظرفیت پردازش کاال در روز

1٬267,206

تعداد کاالی سفارش داده شده
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دیجیکاال جت؛ سفارش از فروشگاههای اطراف ،ارسال رایگان و سریع
چشمانداز دیجیکاال جت برآورده کردن نیازهای مشتری در سریعترین زمان ممکن و ایجاد یک تجربه خرید بهصرفه ،کاربردی و راحت برای یک زندگی مدرن است.
دیجیکاال جت در مرداد  1400فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون به دو روش همکاری با فروشگاههای معتبر و فروشگاههای اختصاصی «جت مارت» محصوالت خود را
در گروههای سوپرمارکتی ،دارو ،نان ،شیرینی ،کافه ،میوه ،پروتئینی ،و گل تأمین میکند .عالوه بر تهران ،دیجیکاال جت در شهرهای کرج ،اصفهان ،شیراز ،مشهد و قم
در سریعترین زمان سفارشهای مشتریان را بهدست آنها میرساند.

+17٬000

+2

میلیون

5

دقیقه
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+1۳۰

هزار

+۱٬۳۰۰

+۳

میلیون

مطالعهبرایهمه،همهوقت،همهجاهدففیدیبوبهعنواناولینوبزرگترینپلتفرمکتاب
الکترونیک ،صوتی و پادکست در ایران است .این پلتفرم توانسته با تکیه بر اعتماد بازار نشر،

عنوان محتوای منتشر شده

ناشر فعال

نصب اپلیکیشن

توجه کتابخوانهایی با سلیقههای متنوع را به خود جلب کند .گذران زندگی پر شتاب امروز
با همراهی همیشگی کتاب ،اتفاقیست که با فیدیبو ممکن شده است.

دیجیپی؛ پلتفرم خدمات پرداخت هوشمند
ارائه اعتبارهای خرد و خدمات متنوع مالی با تکیه بر فناوری ،تمرکز دیجیپی برای تحقق
هدف فراگیری مالی است .در سال  ،۱۴۰۰دیجیپی سرویسهای اعتباری ،درگاه پرداخت
وجهکاالهایمرجوعیرابهکاربراننهایی،وخدمات
هوشمند،کیفپولوسرویسبازگشت ِ
تامین مالی زنجیره تامین را به فروشندگان و تامینکنندگان دیجیکاال ،ارائه کرده است.

دیجیاکسپرس؛ زیرساخت و شبکه هوشمند لجستیکی

۱۰٬۰۰۰

میلیارد لایر

ُ
اعتبار خرد تخصیص داده
شده به کاربران
در سال 1400

+۱۳٬۸۰۰

۲۸۲٬۰۰۰

میلیارد لایر

ش انجام شده
تراکن 
از طریق درگاههای پرداخت
دیجیپی در سال 1400

+۵/۹

میلیون

۳۵٬۰۰۰

میلیارد لایر

مبلغ بازگشت داده شده به
کاربران منصرف از خرید در کمتر
از  24ساعت در سال 1400

۱۶

دیجیاکسپرس ،از نسل جدید کسبوکارهای تجارت الکترونیک پشتیبانی میکند و
توانسته با ایجاد پلتفرمهای تکنولوژیمحور و سرمایهگذاری روی استارتاپهای مرتبط با
صنعت لجستیک ،سرویسهای متنوعی برای دیجیکاال و دیگر فعاالن بازار کسبوکار
فراهم کند Flex ،Jet ،Partner .و  Proxyسرویسهای دیجیاکسپرس هستند.

راننده خویشفرما

سفارش تحویل داده شده

شهر تحت پوشش

گزارش سال ۱۴۰۰

دیجینکست؛ مرکز نوآوری و سرمایهگذاری

14

25

۵

49

استارتاپ فعال

محصول
بر لبه تکنولوژی

استارتاپ
سرمایهگذاری شده

جذب افراد با استعداد و توانمندسازی آنها با هدف توسعه و گسترش تکنولوژ یهای
نوآورانه ،دیجینکست را به یک مرکز نوآوری و سرمایهگذاری قوی در گروه دیجیکاال تبدیل
بوکارهای نوپا ،توسعه تکنولوژی ،پیششتابدهی و
کرده است .تزریق سرمایه به کس 
شتابدهی ،و برنامههای آموزشی حوزههای فعالیت دیجینکست هستند.

دیجیاستایل؛ فروشگاه آنالین کاالهای مد و پوشاک

۲٬۵۰۰

+۳12

هزار

+24

میلیون

همکاری با برندهای داخلی و بینالمللی و تالش برای تأمین و عرضه هر آنچه مربوط
به مد و پوشاک است دیجیاستایل را به یکی از اولینهای تجارت الکترونیک در زمینه

برند فعال

تنوع کاالیی

مد و پوشاک تبدیل کرده است .دیجیاستایل در سالهای اخیر بر حمایت از برندهای

بازدید از وبسایت و
اپلیکیشن در سال 1400

ایرانی متمرکز بوده است.

کمدا؛ پلتفرم خرید و فروش اجتماعی

+۴/۵

میلیون

+۲۰۰

هزار

+۱/۳

میلیون

دغدغههای محیط زیستی در حوزه مد و پوشاک و بازگرداندن پوشیدنیهای مازاد به
چرخه مصرف ،ماهیت کمدا به عنوان یک شبکه اجتماعی برای افراد همسلیقه به ویژه
خانم را تشکیل میدهد .حمایت خانمها از یکدیگر و تأکید بر مسئولیت اجتماعی و
انسان دوستانه افراد ،ارزشهای کمدا در کنار خرید و فروش در این پلتفرم است.

کاالی ارائه شده

کاربر فروشنده

نصب اپلیکیشن

فصل اول

دیجیکاال در یک نگاه

اسمارتک؛ بستر راهکارهای تکنولوژی بازاریابی

15

۱٬۰۷۵

+۲٬۱۵۰

+250

مجموع پیامهای
ارسال شده در inTrack

کمپین اجرا شده
در AdVerge

رسانه فعال در Affilio

(اتوماسیون بازاریابی)

(شبکه تبلیغات هوشمند)

میلیون

کمـک بـه کسـبوکارها بـرای شـناخت بهتـر مشـتریان و بهبـود اثربخشـی تعاملات از
طریـق فنـاوری بازاریابـی ،بنیـان فعالیتهـای اسـمارتک اسـت .اتوماسـیون بازاریابـی،
شـــبکه تبلیغـــات هوشـــمند ،سیســـتم همـکاری در فـروش ،پلتفـــرم دادههـــای
مشـتریان ،از سـرویسهایی هسـتند کـه اسـمارتک بـه کسـبوکارها ارائـه میدهـد.

دیجیکاال مگ؛ پلتفرم بازاریابی محتوایی

+۲۰

میلیون

+8۰۰

هزار

(سیستم همکاری در فروش)

+۹۵۰

قلب بازاریابی محتوایی دیجیکاال را بالگهای گروه دیجیکاال مگ و شـبکههای اجتماعی
آن تشـــکیل میدهد .مدیریت وبســـایتهای دیجیکاال مگ و دیجیاســــتایل مگ،
اینستاگرام دیجیکاال مگ ،و دیجیکاال الیفاستایل بر عهده این تیم است و دیجیکاال
َ
مگ تلنت و کمپینهای بزرگ  UGCاز جمله فعالیتهای مهم این مجموعه هستند.

کارخانه محتوا؛ سرویس جامع تولید محتوای تخصصی
واحـد محتـوا علاوه بر نقد و بررسـی محصول و تولیـد ویدیوهای باکیفیـت ،حوزههای
جدیـدی نظیـر هـوش مصنوعـی ،اتوماسـیون و محتـوای تولیـد شـده توسـط کاربـر
( )UGCرا بـه خدمـات خـود اضافـه کـرده اسـت تـا فـرم جدیـدی از محتـوای بـهروز را در
اختیـار کاربـران و فروشـندگان قـرار دهـد.

مجموع بازدیدهای ماهانه
از بالگها

+۴۰۰

هزار

فریم عکاسی از کاالهای
جدید در سال 1400

مجموع دنبالکنندگان
صفحههای اینستاگرام

+۵٬000
کسبوکار بهرهمند از
خدمات محتوا

ویدیویتولید
و منتشر شده در سال ۱۴۰۰

+۱۱۰

هزار

ویدیوی تولید شده از
کاالها در سال 1400

گزارش سال ۱۴۰۰

دیجیکاال بیزینس؛ راهکار هوشمند برای خریدهای سازمانی
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+۳۰

۸۰٪

هزار

تأمیــن و خریــد انــواع کاالهــا در شــرکتهای کوچــک ،متوســط و ســازمانهای بــزرگ بــا
راهانــدازی بــازوی  B2Bدر دیج ـیکاال بــا نــام دیج ـیکاال بیزینــس تســهیل شــده اســت.
ایــن ســرویس در آبــان  1400شــروع بــه فعالیــت کــرد و در کنــار خرید ســازمانی ،بســتری را

از مجموع  500شرکت بزرگ ایران
از دیجیکاال بیزینس خرید داشتهاند

مشتری سازمانی
از صنایع مختلف

بــرای خریــد عمــده فروشهــا در سراســر کشــور بــه صــورت آنالیــن فراهــم کــرده اســت.

بومیمحلی؛ توانمندسازی کسبوکارهای بومیمحلی

+۳٬۴00

+۳۰٬۴00

17

فروشنده بومیمحلی

تنوع محصول

مرکز پشتیبابی
تجارت الکترونیک

پروژه کارآفرینی دیجیکاال با هدف معرفی و فروش محصـــوالت بومی ،خانــــگی ،و
روستایی ،فرصتی برای دیده شدن تالشهای تولیدکنندگان محلی ایران و دسترسی
آسانتر کاربران عالقهمند به بازارهای محلیست .پتانسیل بهرهمندی از ظرفیتهایی
که تولیدات متنوع اقوام مناطق مختلف ایران دارد ،با این پروژه امکانپذیر شده است.

دیجیکاال مهر؛ مسیر تازه مهربانی

۵٬۲۵۳

۱۱/۵

میلیارد لایر

28٬114

ایجـاد مسـیری آسـان ،شـفاف و قابـل اعتمـاد بـرای انجـام کار نیـک ،هـدف دیجـیکاال
از راهانـدازی دیجـیکاال مهـر بـود .دیجـیکاال مهـر ،در مهـر  1400بـرای ایجـاد مسـیری
تـازه در زمینـه نیکـوکاری و اسـتفاده از پتانسـیلهای دیجـیکاال در تأمیـن و توزیـع
کاالهـای موسسـههای خیریـه شـروع بـهکار کـرد.

نیکوکار

مجموع نیکوکاری

کاالی اهدا شده

فصل اول
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آپتایم؛ سامانه مدیریت ناوگان مبتنی بر هوش مصنوعی
هـدف آپتایـم از ارائـه خدمـات بـه کسـبوکارهای مختلـف ،بهینهسـازی هوشـمند فراینـد تحویـل کاال و مدیریـت شـفاف نـاوگان حمـل و نقل اسـت .آپتایم که از سـال  99به گـروه دیجیکاال پیوسـته
اسـت مدیریـت نـاوگان را بـه صـورت خـودکار انجـام میدهـد و از هـوش مصنوعـی بـرای پیشـنهاد مسـیر بهینهتـر اسـتفاده میکنـد .الگوریتمهـای آپتایـم بـرای کاهـش زمان ارسـال ،مسـافت طی
شـده،تعداد نـاوگان ،و افزایـش بهـرهوری از دادههـای مربـوط بـه ترافیـک شـهری ،ظرفیـت وزنـی و حجمـی وسـایل نقلیه و بـازه زمانی تحویـل کاال بهـره میگیرند.

گنجه؛ زیرساخت فناور یمحور لجستیکی
بـا اسـتفاده از قفسـههای هوشـمند شـهری گنجـه مشـتریان میتواننـد سـفارشهای خـود را در مـکان و زمـان مناسـب و دلخـواه تحویـل بگیرنـد .گنجـه یـک تأمینکننده هوشـمند زیرسـاخت لجسـتیکی
اسـت کـه از اسـفند  1400فعالیـت خـود را در گـروه دیجـیکاال شـروع کـرد و هدفـش را ارزشآفرینـی در اکوسیسـتم فنـاوری از طریـق بهکارگیـری ظرفیتهـای نرمافـزاری و سـختافزاری فناور یهـای نسـل
چهـارم لجسـتیک تعریـف کـرده اسـت .گنجـه میتوانـد بـه انـواع کسـبوکارهای مختلف سـرویسهای مورد نیازشـان را ارائه دهـد .در حال حاضـر  10گنجه فعـال در تهران وجـود دارد و قرار اسـت این تعداد
در تهـران و شـهرهای دیگـر افزایش پیـدا کند.

دیجیفای؛ ارائهدهنده راهکارهای جامع برای رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط
ُ
توســعه کس ـبوکارهای خــرد و مســتقل ،تمرکــز دیجیفــای در ارائــه خدمــات فروشگاهســازی آنالیــن اســت .دیجیفــای کــه در اســفند  1400بــه گــروه دیج ـیکاال اضافــه شــد در زمینههــای بازاریابــی،
لجســتیک ،پرداخــت ،باشــگاه مشــتریان ،و خدمــات پــس از فــروش نیــز بــه رشــد کسـبوکارهای کوچــک و متوســط حضــوری و آنالیــن کمــک میکنــد .بــا اســتفاده از فروشگاهســاز آنالیــن دیجیفــای
یــک کسـبوکار میتوانــد فروشــگاه اختصاصــی خــودش را داشــته باشــد.

گزارش سال ۱۴۰۰
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دیجیکالد؛ سرویس مبتنی بر فناوری ابری سریع ،امن و پایدار
دیجـیکالد بـا هـدف رفـع دغدغههـای زیرسـاختی همـه کسـبوکارها و پاسـخگویی بـه نیاز آنها در توسـعه سـریع و صرفهجویـی در زمان و هزینـه در مرداد  1400شـروع بهکار کرد .این سـرویس با
پـردازش ابـری و مانیتورینـگ هوشـمند مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی میتواند بـا پیشبینی نیازمندیها از مشـکالت زیرسـاختی جلوگیـری کند .قابلیـت مقیاسپذیـری و چابک بـودن از مهمترین
مزیتهـای دیجـیکالد اسـت .هماکنـون  ۱۰شـرکت و دپارتمـان از گـروه دیجـیکاال از خدمـات دیجیکالد اسـتفاده میکننـد و امکان ارائه خدمت به مشـتریانی خـارج از گروه دیجـیکاال وجود دارد.

پیندو؛ پلتفرم ثبت آگهی خرید و فروش آنالین کاال و خدمات
قابلیـت انتشـار آگهـی فـروش کاال و خدمـات ،امکانـی اسـت کـه پلتفـرم پینـدو در قالـب ارائـه خدمـات  C2Cبـه کاربـران میدهـد .پینـدو قـدرت گرفتـه از دیجیکاالسـت و کاربـران میتواننـد بـدون
نیـاز بـه وارد کـردن مشـخصات کاالهـا از دنیـای داده و محتـوای دیجـیکاال اسـتفاده کننـد .ایـن اتفـاق موجـب تسـهیل فرآینـد ثبـت آگهی ،صـرف زمـان کمتر و ایجـاد تجربـه کاربری بهتر میشـود.
چشـمانداز پینـدو تبدیـل شـدن بـه یـک پلتفـرم امـن بـا امکاناتـی مناسـب و کاربـردی جهت تسـهیل فرآینـد خرید و فـروش برای فروشـندگان اسـت.

مگنت؛ پلتفرم بررسی و انتخاب کاال
مگنت پلتفرمی با ویژگیهای تجارت اجتماعی ( )Social Commerceاست که از فروردین  1401آغاز به کار کرده است .کاربران مگنت میتوانند نظرات و تجربههایشان را در رابطه با انتخاب و خرید
کاالهای مختلف بهصورت مستقیم و بدون واسطه در صفحه اختصاصی خود با دیگران به اشتراک بگذارند .همچنین این فضا بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان محتوا و کارشناسان حرفهای ایجاد
کرده تا نقدها و بررسیهای تخصصی خود را درباره کاالهای مختلف منتشر کرده و در اختیار کاربران میلیونی دیجیکاال قرار دهند.

فصل اول

دیجیکاال در یک نگاه

بر خط ایران
رویداد معرفی خدمات و محصوالت جدید گروه دیجیکاال
تــا پایــان ســال  1400چنــد محصــول و ســرویس جدیــد بــه گــروه دیج ـیکاال اضافــه
شــدند .کســـــــب وکارهــــــای بومیمحلــی ،دیجیاکســـــــپرس ،دیجــیکاال جــت،
دیجـیکاال مهــر و پینــدو آخریــن ســرویسهای راهانــدازی شــده در گــروه دیجـیکاال
پیــش از شــروع قــرن جدیــد بودنــد کــه همــه آنهــا در راســتای ماموریــت دیج ـیکاال
بــرای پاســخ بــه نیازهــای مشــتریان متنــوع و مختلــف راهاندازی و پیادهســازی شــدند.
رویـــداد بـــر خـــط ایـــران ،بـــه مناســـبت معرفـــی عمومـــی ایـــن ســـرویسها و
محصــوالت در زمســتان  1400بــا حضــور اهالــی رســانه برگــزار شــد .دلیــل انتخــاب
عنـــوان «بـــر خـــط ایـــران» ،توجـــه بـــه اهمیـــت تنـــوع و پیچیدگیهـــای ایـــران و
پتانس ــیلهای موج ــود در گوش ــه گوش ــه ای ــران ب ــرای خل ــق ارزش مش ــترک ب ــود.
ب ــر خ ــط ای ــران اولی ــن روی ــداد ب ــزرگ دیجــیکاال بع ــد از کاه ــش محدودیته ــای
کرونـــا از ســـال  99بـــود کـــه بیـــش از  60خبرنـــگار از رســـانههای رســـمی و
اکوسیســـتم در آن حضـــور داشـــتند .بخـــش کنفرانـــس خبـــری ایـــن رویـــداد
فرص ــت مناس ــبی ب ــود ت ــا مدی ــران دیج ـیکاال در گفتگ ــوی رو در رو ب ــا خبرن ــگاران
صـــدای آنهـــا را بشـــنوند.

برای مشاهده فیلم رویداد اسکن کنید
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IRAN

This is a new
layer for our

گزارش سال ۱۴۰۰
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خردهفروشی آنالین در تعدادی از کشورهای دنیا در سال 2021

ســهم خردهفروشــی آنالیــن از کل بــازار
خردهفروشــی همــان کشــور

روسیه
۹٪    |   ۱۱٪

		۲۰٪
آمریکا
آلمان
۱۴٪    |   ۱۰٪

ژاپن
۱۱٪    |   ۷٪
هند
۷٪    |   ۱۴٪

رشد نسبت به سال گذشته

ایران

ترکیه
۹٪    |   ۱۶٪

استرالیا	۱۶٪

بریتانیا
۲۸٪    |   ۷٪
فرانسه
۱۳٪    |   ۱۱٪

آلمان

۱۴%

		۱۳٪
فرانسه
آمریکا
۲۰٪    |   ۱۱٪

ژاپن

۱۱%

روسیه

9%

ترکیه	۹٪
برزیل

~ ۴%   |   25٪
اندونزی
۵٪    |   ۱۴٪

استرالیا
۱۶٪    |   ۱۴٪

کرهجنوبی

۳۰%

		۲۸٪
بریتانیا

چین
۳۰٪    |   ۱۷٪

کرهجنوبی
۳۰٪    |   ۱۱٪

		
چین

۳۰%

۸%

هند	۷٪
برزیل
۸٪    |    ۹٪

اندونزی	۵٪
ایران

~ ۴%

منابـــع مختلفـــی بـــرای دســـتیابی بـــه ســـهم
خردهفروشـــی آنالیـــن در کشـــورهای مختلـــف
وج ــود دارد ک ــه ممک ــن اس ــت متف ــاوت باش ــند.
منابـــع اســـتفاده شـــده در ایـــن گـــزارش:
J.P.Morgan
McKinsey
بخش تحقیق و توسعه و بخش مالی دیجیکاال

فصل اول

دیجیکاال در یک نگاه
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وضعیت خردهفروشی آنالین در ایران

۱۰۴٬۹۸۲

تعداد فروشگاههای آنالین در ایران
خرده فروشی در شبکههای اجتماعی

منبع :وبسایت نماد اعتماد الکترونیکی

فروشگاه آنالین دارای نماد اعتماد الکترونیکی در ایران

دیجیکاال یکی از دهها هزار فروشگاه آنالین دارای نماد الکترونیکی در ایران است.

سهم خردهفروشی آنالین از کل بازار خردهفروشی ایران

سهم خرده فروشی آفالین
سهم خردهفروشی آنالین

خردهفروشی بر بستر شبکههای اجتماعی
Social Commerce

فروشگاههای اینترنتی

~4%

منبع  :تخمین دیجیکاال براساس دادههای بانک مرکزی ،حجم معامالت شاپرکی
کسبوکارهای اینترنتی و سهم دیجیکاال

سهم خردهفروشی آنالین در سال  ۱۴۰۰با رشد  ۲۵درصدی همراه بوده و از  3/2درصد در سال  ۱۳۹۹به حدود  ۴درصد در سال  ۱۴۰۰رسیده است.

96%

گزارش سال ۱۴۰۰

تعدادی از همکاران دیجیکاال در دفتر ونکپالزا

22

فصل اول

دیجیکاال در یک نگاه
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ارزش خالص کاالی فروختهشده* در دیجیکاال تا پایان سال ۱۴۰۰

۴۹٪

ارزش خالـــص کاالی فروختـــه شـــده در دیجـــیکاال در
ســـال  1400در مقایسه با سال گذشـــته  ۴۹درصد رشد
داشـــته است.

4۹ ٪

۹۴ ٪

رشد نسبت به سال 99

۹۴٪

رشد متوسط ساالنه

فروش خالـــص ریالی دیجـــیکاال در  ۱۰ســـال گذشـــته
بهطور متوسط هر سال  ۹۴درصد رشد داشته است.

درحالیکــه براســاس گــزارش رســمی مرکــز آمــار ایــران ،تولیــد
ناخالــص داخلــی در  ۹ماهــه اول ســال  ۱۴۰۰بــا رشــد  ۵/۱درصــدی
همــراه بــوده ،ارزش خالــص کاالی فروختــه شــده در دیجــیکاال
رشــد  ۴۹درصــدی داشــته اســت.

سال
1400

1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

۱۳۹۱

۱۳۹۰

)* NMV (Net Merchandise Value

گزارش سال ۱۴۰۰
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بخشی از ناوگان لجستیکی دیجیکاال

فصل اول

دیجیکاال در یک نگاه

فرصـت خریـد و فـروش آنالیـن
بـرای همـه ایـران
پراکندگـــی جغرافیایـــی مشـــــتریان و فروشـــــندگان
دیجـــیکاال در کنـــار هـــم ایـــران را ترســـیم میکننـــد.
میلیونهـــا مشـــــتری (نقـــاط آبـــی) و دههـــا هـــزار
فروشـــنده (نقـــاط قرمـــز) در هـــر نقطـــهای از کشـــور
امـــکان خریـــد و فـــروش هـــر کاالیـــی را بـــر بســـتر
دیج ـیکاال بــا قیمتــی یکســان و فــارغ از مــکان زندگــی
خـــود دارنـــد.

پراکندگی مشتریان دیجیکاال
پراکندگی فروشندگان دیجیکاال

دسترســـی همه مردم ایران به خدمات یکســـان
و دسترســـی تولیدکننـــدگان سراســـر کشـــور به
بـــازاری به وســـعت ایـــران از مزیتهای توســـعه
فروشـــگاههای آنالین در برقـــراری عملی عدالت
اجتماعی اســـت.

25

گزارش سال ۱۴۰۰

مرکز تجزیه و مبادالت سفارشهای دانش ،سامانه رباتیک تفکیک سفارشها ()Parcel Sorter

26

گزارش سال ۱۴۰۰

توسعه و گسترش مراکز جمعآوری،
پردازش و توزیع کاال
دیجیکاال در سال  1400برای پوشش حداکثری در ارسال سفارشهای
مشتریان ،نمایندگیهای توزیع کاال را در سراسر کشور افزایش داد.
همچنین مراکز تحویل حضوری در برخی استانها به مشتریان
خدمترسانی کردند .مراکز ارســــــال کاالی ســــوپرمارکتی نیز در حال
توسعه در سایر استانهای کشور هستند.
مراکز توزیع سفارش مشتریان
مراکز جمعآوری کاالی فروشندگان
نمایندگیهای توزیع سفارش مشتریان
انبارهای سیارجمعآوری کاالی فروشندگان
مراکز حضوری تحویل سفارش و مرجوعی مشتریان
مراکز حضوری تحویل کاال توسط فروشندگان
جت مارت

تا پایـــان ســـال  1400دیجـــیکاال بـــا برخـــورداری از  ۸۲مرکز
بـــرای توزیـــع کاال و خدمـــات پـــس از فـــروش ،و  48محـــل
جمعآوری کاالی فروشـــندگان در سراســـر کشور ،به توسعه
مراکز زیرســـاختی و توان پردازشـــی خود ادامه داده است.

27

فصل اول
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مراکز زیرساختی دیجیکاال در تهران
دیجـیکاال سـه مرکز پـردازش و تجزیـه و مبـادالت کاال دارد .مرکز دانش

تهــــران

بـا مجمـوع مسـاحت  70هزار متر مربع یکی از بزرگترین مراکـز در ایران و
منطقـه اسـت .کاالهـای سـوپرمارکتی در مرکز شـادآباد با مسـاحت 35
هـزار متـر مربـع پـردازش میشـوند و مرکـز بادامـک بـا مسـاحت  10هـزار
متـر مربع بـه پـردازش کاالهای بـزرگ مقیاس اختصـاص دارد.
مرکز پردازش و تجزیه و مبادالت  کاالهای متوسط و کوچک
مرکز پردازش کاالهای بزرگ مقیاس
مرکز پردازش کاالهای سوپر مارکتی
جتمارت
دانش

شادآباد

مراکز توزیع سفارش مشتریان
مراکز جمعآوری کاالی فروشندگان

بادامک

انبارهای سیار جمعآوری کاالی فروشندگان
مرکز حضوری تحویل کاال توسط فروشندگان
مراکز حضوری تحویل سفارش و مرجوعی مشتریان
گنجه

در سـال  1400مرکـز تجزیـه و مبـادالت دانـش نیـز راهانـدازی
شـد کـه مدیریـت سـفارشها بـرای ارسـال بـه دسـت مشـتری
را دو برابـر افزایـش داد.

گزارش سال ۱۴۰۰
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گستردگی جغرافیایی همکاران گروه دیجیکاال
در سراسر کشور
اردبیل

بیش از  8700همکار مسـتقیم در بیش از  828نوع شـغل در تمامی مراکز گروه دیجیکاال

خراسان
شمالی

در  24اسـتان کشـور مشـغول به کار هستند .نسـبت همکار خانم به آقا در گروه دیجیکاال
 30درصـد اسـت .بخشهـای توزیـع ،انبـار ،امـور مشـتریان و محتـوا نیـز بیشـترین سـهم از

آذربایجان
شرقی
گلستان

گیالن
زنجان

مازندران

البرز

خراسان رضوی

همـکاران را بـه خـود اختصـاص داده و نسـبت آنها بـه کل همکاران  ۷۶درصد اسـت.

قزوین
کردستان

تهران

سمنان

همدان

قم

کرمانشاه

مرکزی
لرستان

اصفهان

خراسان جنوبی

ایالم

چهارمحال
و بختیاری

یزد

آذربایجان
غربی

خوزستان

کهگیلویه و
بویراحمد
کرمان

+۸۲۸

+۸٬۷۰۰

نوع شغل

همکار مستقیم

فارس

بوشهر

 ۲۰۰تا ۸۰۰۰
سیستان و بلوچستان

هرمزگان

 ۱۰۰تا ۲۰۰
 ۷۵تا ۱۰۰
 ۵۰تا ۷۵
 ۲۵تا ۵۰
 ۱تا ۲۵

در گزارش سرمایههای انسانی دیجیکاال در سال  1400بیشتر بخوانید

فصل اول

دیجیکاال در یک نگاه

آخریـــن برنــــامه  D-Talkدر ســـال  ۱۴۰۰با حضــــور حمید
و سعید محمدی بنیانگذاران دیجیکاال در دفتر ونکپالزا

30

2
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رفتار کاربران
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پرسفارشترین روزها
اردیبهشت

فروردین

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

آبان

مهر

آذر

دی

بهمن

اسفند

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

متوسط تعداد سفارشها در روزهای مختلف سال ۱۴۰۰
کمترین سفارش

بیشترین سفارش

رک ــورد بیش ــترین تع ــداد س ــفارشهای س ــال  1400در پنج ــم ت ــا هفت ــم آذرم ــاه همزم ــان ب ــا جش ــنواره «بلکفرای ــدی» ب ــوده اس ــت .همچنی ــن در روزه ــای  ۱و  ۲دیم ــاه ،همزم ــان ب ــا
«جش ــنواره یل ــدا» تع ــداد س ــفارشهای مش ــتریان دیجـ ـیکاال افزای ــش چش ــمگیری داش ــته اس ــت.

رفتار کاربران

فصل دوم
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پر بازدیدترین زمانها

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

۰

۱

۲

۳

۴

۵

متوسط بازدید از وبسایت در ساعتهای مختلف سال ۱۴۰۰
کم بازدیدترین

پر بازدیدترین

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

گزارش سال ۱۴۰۰
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پر جستجوترین کاالها
جسـتجو در دیجـیکاال یکـی از اولیـن کارهاییسـت کـه خریـداران بالقـوه پیـش از خریـد آنالیـن یـا فیزیکـی انجـام میدهنـد .بررسـی ایـن جسـتجوها چشـمانداز ارزشـمندی از نیازهـای بـازار بـه دسـت
میدهـد .بهبـود موتـور جسـتجوی دیجـیکاال بـرای پاسـخگویی بـه همیـن نیـاز اسـت و پلتفـرم دیجـیکاال را بـه یـک مشـاور قابـل اعتمـاد و اولیـن مرجـع خرید کاربـران تبدیـل کرده اسـت .نمـودار زیر
تعـداد جسـتجو را نمایـش میدهـد.
1400

داستان فروش کتاب در دیجیکاال را بخوانید

در سال  1400کتاب با  8پله صعود در جایگاه دوم پر جستجوترین
کاالهای دیجیکاال قرار گرفت.

گوشی موبایل
کتاب
هندزفری
ساعت هوشمند
ماگ
ماسک
اسپیکر
لپتاپ
لوستر
اسباب بازی
ساعت
کفش
کاندوم
مودم
تبلت
تلویزیون
رینگ الیت
ساعت دیواری
ماسک صورت
گلدان
یخچال
مانتو
کاله
دوچرخه
روغن جامد
پاوربانک
مانیتور
کوله پشتی
هارد

فصل دوم

رفتار کاربران
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کاربران دیجیکاال بیشتر خانم هستند یا آقا؟

کاربران دیجیکاال چند ساله هستند؟
 ۶۵سال به باال

 55تا  64سال

 45تا  54سال

30٪

 35تا  44سال

70٪

 25تا  34سال

 18تا  24سال

کمتر از  ۱۸سال
خانمها

۴۰٪

۳۰٪

۲۰٪

۱۰٪

آقایان

۰٪

بیشتر کاربران دیجیکاال دهه شصتیها و دهه هفتادیها هستند.

 30درصد از کل کاربران دیجیکاال خانمها و  70درصد از آن آقایان هستند.

گزارش سال ۱۴۰۰
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مشتریان دیجیکاال از چه ابزارهایی برای خرید آنالین استفاده میکنند؟

20٫9٪

6۶٫7٪

18٫4٪

6۶٪

12٫۴٪

سهم ابزارهای مختلف از کل
بازدیدهای دیجیکاال

سهم ابزارهای مختلف از
تعداد سفارشهای دیجیکاال

15٫۶٪

اپلیکیشن موبایل

۶۰٫۵٪

موبایل وب

17٫8٪

سهم ابزارهای مختلف از
حجم فروش ریالی دیجیکاال

21٫7٪

وب

۱۰۰٪

۷۵٪

۵۰٪

استفاده از اپلیکیشن موبایل دیجیکاال در سال  1400نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

۲۵٪

۰٪

فصل دوم

رفتار کاربران
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مردم کدام استانها از دیجیکاال بیشتر خرید میکنند؟
1400

1399
تهران
البرز
اصفهان
مازندران
خراسان رضوی
فارس
خوزستان
گیالن
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
کرمان
کرمانشاه
همدان
سیستان و بلوچستان
هرمزگان
یزد
قم
قزوین
گلستان
مرکزی
لرستان
زنجان
اردبیل
بوشهر
کردستان
سمنان
ایالم
چهارمحال و بختیاری
کهگیلویه و بویراحمد
خراسان جنوبی
خراسان شمالی

مشتریان دیجیکاال در تهران ،البرز و اصفهان در سال  1400بیشترین خرید را داشتهاند.

اردبیل
خراسان
شمالی

آذربایجان
شرقی
گیالن

گلستان
مازندران

خراسان رضوی

زنجان
البرز

قزوین
کردستان

تهران

سمنان

قم

همدان
مرکزی

چهارمحال
و بختیاری

یزد

کهگیلویه و
بویراحمد
کرمان
فارس
بوشهر

سیستان و بلوچستان

هرمزگان

کرمانشاه
لرستان

اصفهان

خراسان جنوبی

آذربایجان
غربی

خوزستان

ایالم

گزارش سال ۱۴۰۰
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ُپر خریدترین مشتری از نظر تعداد کاال

 ۳۳٬۲۶۶کاال

پر خریدترین مشتری دیجیکاال در سال  1400از نظر تعداد کاال،
جمعا  ۳۳٬۲۶۶کاال به ارزش  338میلیون لایر خرید کرده است.

فصل دوم

رفتار کاربران
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ُپر خریدترین مشتری از نظر مبلغ سفارش

 ۲۳۹میلیارد لایر

پر خریدترین مشتری دیجیکاال در سال  1400از نظر مبلغ سفارش،
جمعا  4٬313کاال به ارزش  239میلیارد لایر خرید کرده است.

گزارش سال ۱۴۰۰
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مشتریان دیجیکاال هزینه سفارش خود را چگونه پرداخت میکنند؟
یکـــی از خدمـــات جدید دیجـــیکاال به کاربران خود در ســـال  1400اســـتفاده از خرید اعتبـــاری دیجیپی بـــود .در این طرح که ســـرویس بعد پرداخت یـــا «االن بخر و بعدا پرداخـــت کن» ()BNPL
نـــام دارد ،اعتبـــاری بـــه کاربر اختصاص داده میشـــود تـــا خرید خود را به واســـطه آن اعتبـــار انجام دهد و هزینـــه را طی یک یا چند قســـط در آینـــده پرداخت کند.

۰/۸ ٪

۵/۱ ٪

۵/۵ ٪

۱۰/۵ ٪

۷۸/۱ ٪

بیش از  10درصد از پرداختها در سال  1400به روش پرداخت اعتباری و پرداخت از طریق کیف پول بوده است.

کارت هدیه

پرداخت کیف پول

پرداخت اعتباری

پرداخت در محل

پرداخت آنالین

فصل دوم

رفتار کاربران
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مرکز تجریه و مبادالت سفارشهای دانش

گزارش سال ۱۴۰۰
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باشگاه مشتریان دیجیکاال
باشـــگاه مشـــتریان دیجیکاال جاییســـت که کاربـــران میتوانند بـــا عضویت در آن و انجـــام ماموریتهایـــی مثل خرید ،ثبـــت نظر برای کاالی خریداری شـــده ،ســـر زدن روزانـــه ،خرید کاالهای
مشـــخص شـــده ،بیش از ســـه خرید در مـــاه ،و ...از جوایـــز و تخفیفهای اختصاصـــی دیجیکالب بهرهمند شـــوند .در ســـال  ۱۴۰۰دیجیکالب چنـــد بازی از جملـــه نهال امید ،المپیـــک ۷ ،گنج،
رای برنـــده ،چلـــه بـــازی ،دیجی پلـــی و  ...را ارائه کرد که بـــا انجام آن کاربـــران میتوانند جایزههای گوناگـــون ببرند .همچنین کار نیک دیجیکالب ،طرح مســـئولیت اجتماعی باشـــگاه مشـــتریان
دیجـــیکاال در ســـال  1400بـــود و در آن کاربـــران امتیازهای خود را بـــرای کمک به ســـازمانهای مردمی و اجـــرای پروژههـــای تاثیرگذار اجتماعی یا محیط زیســـتی اختصـــاص میدادند.

 +۵۱میلیون

 ۷۷۰میلیون

811,140

بازدید از صفحه دیجیکالب

میزان امتیاز دریافت شده

بیشترین امتیاز خرج شده

توسط کاربران دیجیکالب

توسط یک کاربر

برای مشاهده صفحه ماموریتهای دیجیکالب اسکن کنید

فصل دوم

رفتار کاربران
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خدمات ویژه برای کاربران دیجیکاال
اســـتفاده از دیجیکاال با شـــرایط ویـــژه ،راهکار دیجـــیکاال برای کاربران خوش خرید اســـت .اعضـــای دیجیپالس در مقایســـه با کاربـــران عادی میتواننـــد زودتر از تخفیفهای شـــگفتانگیز
بـــا خبـــر شـــده و خرید کنند ،زمان بیشـــتری برای بررســـی و مرجوعی ســـفارش خـــود دارند ،با خرید کاالهای نشـــاندار هدیـــه نقدی دریافـــت میکنند ،و در هر ماه  ۴ســـفارش با هـــر مبلغی را
با ارســـال رایگان تحویـــل میگیرند.

835,980

 +267میلیون لایر

 +۴/۹میلیون

 +۲/۳میلیون

تعداد اشتراک خریداری شده

بیشترین «هدیه نقدی»

تعداد سفارشهای کاربران

تعداد کل ارسالهای رایگان

دریافتی یک کاربر

دیجیپالس

دیجیپالس

اضاف ــه ش ــدن ارس ــال رای ــگان س ــفارشهای س ــوپرمارکتی ،واری ــز آن ــی هدی ــه نق ــدی س ــفارشهای س ــوپرمارکتی ب ــه کی ــف پ ــول ،ام ــکان خری ــد گروه ــی ،ام ــکان خری ــد س ــازمانی
اش ــتراک دیجیپ ــاس ،و ...برخ ــی از قابلیته ــای جدی ــد دیجیپ ــاس در س ــال  ۱۴۰۰هس ــتند.

3

فصل سوم

بازخورد کاربران
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مشتریان چقدر دیجیکاال را به دیگران توصیه میکنند؟
دیجیکاال پس از هر ســـفارش ،پیامکی به مشـــتریان ارســـال میکند و میزان رضایت آنها از خریدشـــان را از صفر تا  10میســـنجد .نظرســـنجی شـــاخص توصیهکنندگان ( )NPSمعیار مناســـبی
برای ســـنجش تجربه مشـــتریان در اســـتفاده از دیجیکاالســـت .نمراتی که مشـــتریان در ســـال  1400به دیجی کاال دادهاند در نمودار زیر آمده است.
نمره
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

توصیهکننده

۰

منفعل
دفعکننده

۵۰٪

۴۵٪

۴۰٪

۳۵٪

۳۰٪

۲۵٪

۲۰٪

۱۵٪

۱۰٪

۵٪

۰٪

مشـارکت در نظرسـنجی  NPSدر سـال  1400بـا رشـد  17درصـدی همـراه بـوده اسـت 12.9 .درصـد از مشـتریان دیجـیکاال پـس از خریـد در ایـن نظرسـنجی شـرکت کردنـد کـه از ایـن میـزان 61.1
درصـد آنهـا دیجـیکاال را بـه دیگـران توصیـه کردند.

فصل سوم

بازخورد کاربران

46

بیشترین دالیل نارضایتی مشتریان

رضایت مشتریان از رفتار ماموران ارسال دیجیکاال

در نظرسنجی  NPSاز مشتریان درباره علت نارضایتی آنها سوال میشود .در سال

در نظرسنجی شاخص توصیه کنندگان ( ،)NPSاز مشتریان درباره رضایت آنها از برخورد

 1400بیشترین دالیل نارضایتی مشتریان موارد زیر بوده است:

مامور ارسال دیجیکاال نیز سوال میشود.
تغییر نسبت به سال ۹۹

1 .کیفیت کاالها

+6/9%

2 .مغایرت اطالعات مندرج با کاالی دریافتی

+9%

3 .مشکالت فنی و ظاهری کاال

+9%

4 .تاخیر در ارسال سفارش

3/6٪

-2/7%

5 .هزینه ارسال سفارش
6 .ناکافی بودن اطالعات

-2/5%

7 .کیفیت بستهبندی

+9/8%

8 .قیمت نامناسب

-11/7%

9 .چند مرسولهای شدن سفارش
	10.کیفیت پاسخ مرکز تماس

۷۵٪

۱۰۰٪

رضایت

۵۰٪

۲۵٪

عدم رضایت

+6%

در سال  1400نارضایتی مشتریان از تاخیر در ارسال سفارش ،ناکافی بودن
اطالعات کاالها ،و قیمت نامناسب کاهش داشته است.

در سال  1400میانگین رضایت از ماموران ارسال  96.4درصد بوده است.

۰٪

گزارش سال ۱۴۰۰
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تحویل به موقع سفارشها
دیجیکاال شاخص تحویل بهموقع سفارش ( )OTDرا با ابزارهای موقعیتیابی ماموران ارسال سفارشها اندازهگیری میکند OTD .یکی از شاخصهای مهم رضایتمندی مشتریان است.

۹۶/۶۱%

۱۰۰٪
۹۰٪
۸۰٪
۷۰٪
۶۰٪
۵۰٪
۴۰٪
۳۰٪

تحویل به موقع

۲۰٪

تاخیر در همان روز

۱۰٪

تاخیر بیش از یک روز

۰٪
اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

در س ــال  ۱۴۰۰بهط ــور متوس ــط  ۹۵درص ــد س ــفارشها توس ــط ن ــاوگان لجس ــتیکی دیج ـیکاال (دیج ـیکاال اکس ــپرس) ب ــه موق ــع تحوی ــل داده ش ــده اس ــت 14/52 .درص ــد از کل س ــفارشها
توس ــط پس ــت تحوی ــل داده میش ــوند ک ــه  84/58درص ــد آنه ــا در ب ــازه چن ــد روزه تعیی ــن ش ــده ب ــه دس ــت مش ــتری میرس ــند.

فصل سوم

دیجیکاال در یک نگاه

ستاره عشایری راننده خودروی سنگین ناوگان لجستیک دیجیکاال
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مشارکت کاربران در پایش قیمتها
گـــزارش قیمـــت ،یکـــی از امکاناتیســـت که همـــه کاربران به هنـــگام بازدید یا ســـفارش از دیجـــیکاال میتوانند بـــا اســـتفاده از آن در پایـــش قیمتها به دیجـــیکاال کمک کننـــد .برای همه
کاالهـــا در دیجـــیکاال بخشـــی بـــا عنوان «آیا قیمت مناســـبتری ســـراغ دارید» وجـــود دارد .کاربـــران در صـــورت اطالع از قیمت مناســـبتر یک کاال نســـبت به آنچـــه در پلتفرم دیجـــیکاال درج
شـــده اســـت میتوانند مبلغ مـــورد نظر و مرجع قیمت (فروشـــگاه اینترنتـــی یا فیزیکی) را گـــزارش کنند .این بازخورد مســـتقیم نقش ســـازندهای در پایـــش قیمتها و بهینهســـازی نظارت بر
فروشـــندگان مارکت ِپلیـــس دیجیکاال دارد.
۳٬۰۰۰
۲٬۵۰۰
۲٬۰۰۰
۱٬۵۰۰
۱٬۰۰۰
۵۰۰
گزارشهای قیمت تایید شده

۰

گزارشهای قیمت رد شده
اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

در سال  1400بیش از  200هزار پیشنهاد برای قیمت مناسبتر توسط کاربران گزارش شد که  77درصد گزارشها منجر به ویرایش قیمت شدند.

فصل سوم

بازخورد کاربران
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مشارکت کاربران در نقد و بررسی کاالها
محتـوای تولیـد شـده توسـط کاربـران ( )UGCیکـی از ابزارهـای مهـم دیجـیکاال اسـت کـه بـه کاربـران دیگـر کمـک میکنـد بـا بررسـی تجربـه مشـتریان قبلـی انتخـاب آگاهانهتـری داشـته باشـند.
امـکان پرسـش و پاسـخ و ثبـت دیـدگاه ،در قالبهـای مختلـف متـن ،عکـس و فیلـم در صفحـه هـر محصـول فضـای تعامل میـان کاربران و پاسـخ بـه ابهامهـا و سوالهایشـان را فراهـم میکند.

تعداد نظرات ثبت شده توسط کاربران

تعداد تصاویر ثبت شده توسط کاربران

تعداد فیلمهای ثبت شده توسط کاربران

تعداد پرسش و پاسخ منتشر شده

۳۱٬۰۶۰٬۳۵۶

1٬562٬705

52٬311

3٬427٬169

93.88٪

82.07٪

+147٪

+385/8٪

+292٪

+175٪

رشد نسبت به سال ۹۹

69.58٪
نرخ تایید

87.10٪

گزارش سال ۱۴۰۰
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رتبه

محبوبترین کاالها

رتبه

2

۱

هندزفری بلوتوثی مدل inpods 12

رتبه

3

رتبه

4

رتبه

5

گوشی شیائومی POCO X3 Pro M2102J20SG

گوشی شیائومی POCO M3 M2010J19CG

گوشی سامسونگ Galaxy A12 SM-A125F/DS

گوشی سامسونگ Galaxy A32 SM-A325F/DS

Dual Sim/256 GB/8 GB RAM

Dual Sim/128 GB

Dual Sim/64 GB

Dual Sim/128 GB/6 GB RAM

فصل سوم
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۱

رتبه

کاالهای مورد عالقه کاربران
گوش به زنگ

رتبه

2

تبلت اپل مدل iPad Pro 11 inch 2020 4G
256 GB

گوشی سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G
Dual Sim/512 GB/12 GB RAM

رتبه

3

رتبه

4

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G

گوشی موبایل اپل مدل iPhone X

 - Dual Sim/256 GB/12 GB RAMبه همراه هدفون بی سیم Galaxy Buds 2

256 GB

رتبه

5

هندزفری بلوتوثی مدل inpods 12

گزارش سال ۱۴۰۰
مرکز تماس مشتریان دیجیکاال
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فصل سوم
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خدمات مرکز تماس دیجیکاال

19٬285

۲٬۷۵۱

۴٬۳97

۲٬۱۰۴

پاسخگویی به تماس تلفنی در روز

پاسخگویی به چت آنالین در روز

پاسخگویی به تیکت و ایمیل در روز

پاسخگویی به مشتریان دیجیپالس در روز

پاسخ به شکایت مشتریان

مرکز تماس فروشندگان

تیم وکیل مدافع مشتریان از سال  1399در مرکز تماس تشکیل شده و شنیدن
صدای مشتری و رسیدگی به شکایت آنها تا رسیدن به نتیجه ،ریشهیابی علت
بروز مشکل و ارائه بازخورد به واحدهای مرتبط از اهداف تشکیل این تیم است.

از مرداد  1400خط پشتیبانی از فروشندگان به تیم مرکز تماس اضافه شد که یک
اقدام اختصاصی برای پشتیبانی از فروشندگان مارکت پلیس است.

۱۶۰

تماس پاسخداده شده در هر روز

1٬717

تماس پاسخ داده شده به فروشندگان در هر روز
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دیجیکاال در رسانههای اجتماعی
حسابهای رسمی و دنبالکنندگان گروه دیجیکاال
در سال  1400تعداد دنبالکنندگان حسابهای کاربری گروه دیجیکاال در اینستاگرام ،لینکدین و توییتر
به بیش از  4میلیون نفر رســــــید .در این سال ،به تعداد حسابهای کاربری گروه دیجیکاال نیز افزوده

توییتر

+67,000

کاربر

شد تا بسترهای ارتباط با مخاطبان بیشتر شود؛ دیجیکاال جت و پیندو در توییتر ،دیجیکاال بیزینس در
لینکدین و دیجیکاال مهر در اینستاگرام نمونههایی از این حسابهای کاربری تازه تاسیس هستند.
اینستاگرام

تعامل و پاسخگویی با مخاطبان گروه دیجیکاال

+3,920,000

کاربر

پاسخگویی به کاربران دیجیکاال در اینستاگرام اقدام جدیدی بود که در سال  1400شروع شد .کارشناسان
ارتباطات و مرکز تماس دیجیکاال در مجموع به حدود  45هزار پیام در توییتر و اینستاگرام پاسخ دادند.
لینکدین

+102,000

کاربر

+399,586,800

+19,596,747

+262,951

تعداد بازدید از محتواهای منتشر شده توسط دیجیکاال
Impression

تعداد تعامل کاربران با محتواهای منتشر شده توسط دیجیکاال
Engagement

تعداد محتوای تولید شده با کلیدواژه «دیجیکاال» توسط کاربران
UGC
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خاطرات به یاد ماندنی از تعامل با کاربران رسانههای اجتماعی
کارشناسان ارتباطات و برند دیجیکاال ،در کنار تعامل روزمره با کاربران ،کمپینهایی مناسبتی و ویژه برای برقراری ارتباط عمیقتر با مخاطبان دیجیکاال طراحی میکنند.

گردونه شانس بلکفرایدی

خوشترین فال سال

لیست آرزو

بــه رســم هــر ســال ،بلکفرایــدی یکــی از کمپینهــای
برجســته دیجـیکاال بــود .در بــازه برگــزاری ایــن کمپیــن،
حســاب کاربــری دیجــیکاال در توییتــر ،بلکفرایــدی
مخصــوص توییتر یهــا را برگــزار کــرد کــه بــا اســتقبال
چشـمگیر کاربــران توییتــر مواجــه شــد .توییــت گردونــه
شـــــانس دیجــیکاال ،بیــش از  3میلیــون ایمپرشـــــن
دریافــت کــرد.

یلـدای  1400دیجـیکاال ،بـا شـعار «بلندترین لبخند سـال
را بـا شـما میسـازیم» برگـزار شـد .بـه همیـن مناسـبت،
دیجیکاال در اینسـتاگرام فیلتری با عنـوان «خوشترین
فـال سـال» طراحـی کـرد تـا کاربـران بتواننـد فـال حافـظ
بگیرنـد و بـا مخاطبـان خـود بـه اشـتراک بگذارند.
کاربـران اینســــتاگرام بیـش از  7هـزار بـار از ایـن فیلتــــر
اسـتفاده کردنـد و دیجـیکاال را در فـال شـب یلدایشـان
سـهیم کردنـد.

پـس از اضافهشـدن «لیسـت عمومـی» بـه پلتفـرم
دیجـیکاال در هفتـــــه اول آبـان  ،1400حســـــاب کاربـری
دیجیکاال در توییتر ،کمپین لیسـت آرزو را برگزار کرد تا این
محصـول جدیـد را بـه مخاطبانـش معرفـی کنـد .در بـازه
یکهفتـهای برگزاری ایـن کمپین آمار تعـداد کاربرانی که
بـرای اولین بار لیسـت عمومی سـاختند 234 ،درصد رشـد
کـرد .همچنین  204درصد به تعداد لیسـتهای عمومی
سـاخته شـده در دیجـیکاال اضافـه شـد.

4
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مارکت ِپلیس دیجیکاال؛ میزبان کسبوکارهای ایرانی
در ســـال  1400مارکتپلیس دیجیکاال وارد ششـــمین ســـال فعالیت خود شـــد .مارکت ِپ ِلیس یا بازارگاه ( )Marketplaceبســـتری اســـت که امکان خرید از چند ده هزار تأمینکننده متفاوت را برای

مشـــتریان فراهم میکند .تعداد کســـبوکارهای مارکتپلیس دیجیکاال در ســـال  ۱۴۰۰به مرز  2۵0هزار فروشـــنده رسید.

در دیجـــیکاال فروشـــندگان میتوانند با یکدیگر رقابت کنند ،به بازاری به وســـعت ایران دسترســـی داشـــته باشـــند و کاالهای خـــود را به بازار  84میلیون نفری کشـــور عرضه کننـــد .کاربران نیز به
طیف وســـیعی از محصـــوالت و قیمتهای رقابتی دسترســـی دارند و میتواننـــد خرید آنالین را آســـانتر ،آگاهانهتر و هوشـــمندانهتر تجربه کنند.
دیجیکاال با توســـعه پلتفرم مارکت ِپ ِلیس خود در ســـال  95برای خدمترســـانی به فروشـــندگان باعث شـــد که بســـیاری از تامینکنندگان و تولیدکنندگان ،بدون دغدغههای فنی و زیرســـاختی،
کاالهای خود را عرضه کنند و به این ترتیب به پایگاه کاربران دیجیکاال و شـــبکه گســـترده و ملی توزیع دیجیکاال دسترســـی داشـــته باشـــند.

در مارکت ِپ ِلیس دیجیکاال تولیدکننده ،صنعتگر ،هنرمند و کســـبوکار ایرانی بیواســـطه به بازاری به وســـعت سراســـر ایران متصل هســـتند و تمامی سرویسهای لجســـتیکی ،انبارداری ،پرداخت،

بســـتهبندی ،بازاریابی ،تولیـــد محتوا ،بینش بازار ،و خدمات پـــس از فروش را در اختیار دارند .آرمان دیجیکاال این اســـت که تولیدکننده ایرانی دغدغهای جز تولید و عرضه نداشـــته باشـــد.

دیجـــیکاال برندی ملی اســـت و بـــا دعوت از همه کســـبوکارهای ایرانـــی به فعالیـــت در پلتفرم مارکتپلیـــس برای تحقق مســـئولیت اجتماعی خود یعنی توانمندســـازی کســـبوکارها،
ایجاد بـــازار رقابتـــی و عدالت اجتماعی تـــاش میکند.
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تولیدکنندگان

خردهفروشان

مصرفکنندگان شخصی
مرکز پردازش

لجستیک

تبلیغات و بازرگانی

آکادمی فروشندگان
مصرفکنندگان سازمانی

مشاغل محلی و خانگی

هنرمندان وصنعتگران

محتوا
شرکتهای بازرگانی
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کسبوکارهای مارکت ِپلیس دیجیکاال
۲۴۹۳۳۳

۶۳/۶٪

رشد نسبت به سال 99

۱۵۲۴۰۶

 ۴۹۴میلیون لایر

در ســـــــال  ،۱۴۰۰هر فروشــــنده فعال مارکتپلیــــس بهطور متوســــــط ماهـــانه
 ۴۹۴میلیون لایر فروش داشته است.
۶۱۰۱۴

 ۴۶۷میلیارد لایر

۲۱۰۳۰

در ســـال  ۱۴۰۰یکی از فروشــندگان موبایل در مارکتپلیس موفق شد در ماه خرداد

۵۷۲۸

 ۴۶۷میلیارد لایر بفروشد .این عدد رکورد فروشندگان مارکتپلیس در یک ماه است.
۱۴۰۰

۱۳۹۹

1398

1397

1396

در س ــال  ۱۴۰۰همزم ــان ب ــا رش ــد ف ــروش در مارکتپلی ــس ،تع ــداد فروش ــندگان نی ــز ب ــا رش ــد  63/6درص ــدی هم ــراه ب ــوده و میانگی ــن ف ــروش ه ــر فروش ــنده ب ــا س ــال قب ــل آن براب ــری
میکنـــد.
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استانهای پر فروش برای فروشندگان دیجیکاال
تهران
خراسان رضوی
اصفهان
البرز
آذربایجان شرقی
فارس
خوزستان
قم
مرکزی
همدان
مازندران
قزوین
گیالن
یزد
آذربایجان غزبی
اردبیل
کرمانشاه
کرمان
هرمزگان
سمنان
کهگیلویه و بویراحمد
کردستان
بوشهر
سیستان و بلوچستان
چهارمحال و بختیاری
زنجان
خراسان جنوبی
گلستان
لرستان
خراسان شمالی
ایالم

اردبیل
خراسان
شمالی

آذربایجان
شرقی
گیالن

گلستان

زنجان

مازندران
خراسان رضوی

البرز

قزوین
کردستان

تهران

سمنان

قم

همدان
مرکزی

چهارمحال
و بختیاری

یزد

کهگیلویه و
بویراحمد
کرمان
فارس
بوشهر

سیستان و بلوچستان

هرمزگان

در سال  1400فروشندگان استانهای تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،البرز ،آذربایجان شرقی بیشترین فروش را در دیجیکاال داشتهاند.

کرمانشاه
لرستان

اصفهان

خراسان جنوبی

آذربایجان
غربی

خوزستان

ایالم
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مارکتپلیس دیجیکاال در مسیر تحقق بازار رقابت کامل
ً
نقش دیجیکاال به عنوان یک پلتفرم دو سویه همواره بر فراهمسازی یک بازار کامال رقابتی برای رشد تمامی کسبوکارهای فعال بوده است .تجهیز پلتفرم دیجیکاال به ابزارهایی مانند جعبه
خرید و نمودار قیمت در سالهای اخیر نیز با هدف ترغیب فروشندگان به قیمتگذاری عادالنه و هدایت مشتریان به خرید آگاهانه و هوشمندانه انجام شده است.
نمـودار قیمـت کاال یـک ویژگـی منحصـر بهفـرد در تمامـی صفحههـای محصـوالت دیجـیکاال
اسـت کـه میتوانـد بـه تصمیمگیـری هوشـمندانه مشـتری کمـک کند.
خطـوط آبـی رنـگ نمـودار قیمـت نشـاندهنده قیمـت عرضـه کاال بعـد از تخفیـف و خـط
چینهـای خاکسـتری رنـگ قیمـت قبـل از تخفیف در یـک بازه یکماهـه را نشـان میدهد .در
مـورد کاالهایـی کـه ممکـن اسـت در روزهایی فروش نداشـته باشـند یا در آن تاریـخ ناموجود
باشـند ،قیمتـی بـرای نمایـش در نمـودار قیمـت وجود نـدارد.
نمایش نمودار قیمت کاالها نشانه شفافیت و به اشتراکگذاری فرایند تغییر روزانه قیمتها
با کاربران است.

کاربران در سال  1400به طور متوسط روزانه بیش از  15.5هزار بار به اطالعات نمودار قیمت مراجعه کردهاند.
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ن و مهمترین بخشهایی است که کاربران پس از ورود به صفحه محصول با آن مواجه میشوند
جعبه خرید ( )Buy boxیکی از اولی 
و دکمه پیشفرض افزودن به سبد خرید است .فروشنده کاال ،وضعیت موجود بودن در انبار دیجیکاال یا فروشنده ،میزان امتیاز
دیجیکالب و البته قیمت ،برخی از اطالعاتیست که در جعبه خرید برای هدایت مشتری قرار داده شده است .جعبه خرید بهترین
گزینه برای خرید را به مشتریان پیشنهاد میدهد و نشاندهنده نمره عملکرد فروشنده و منصفانهترین قیمت عرضه شده از بین
دیگر فروشندگانی است که کاال را عرضه میکنند.
در سال  1400دیجیکاال برای بهبود شاخص قیمت رقابتی در جعبه خرید ،فرمول جدیدی را بهکار گرفت .همچنین دیجیکاال برای
ارائه قیمت رقابتی توسط فروشندگان برای آنها امکان مقایسه قیمت کاال در سایر فروشگاههای اینترنتی را ایجاد کرده است.
کاربران میتوانند در فهرست فروشندگان کاال ،وضعیت عملکرد فروشنده ،قیمت پیشنهادی و سایر اطالعات تمامی فروشندگان
کاالی مورد نظر را مشاهده کنند و از فروشندهای خرید کنند که نمره عملکرد باالتری دارد.

63
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افزایش فروش با ارائه خدمات بهتر
قرار گرفتن کاالی یک فروشنده در جعبه خرید از میان چند فروشنده همان کاال با استفاده از روشهای یادگیری ماشین انجام میشود .بیشتر اوقات ،قیمت پیشنهادی برای یک کاال در جعبه
خرید ،بر اساس پایینترین قیمت آن کاال در بازار یا میان فروشندگان آنالین است .آماده ارسال بودن کاال ،همزمان با قیمت رقابتی دارای اهمیت است .موجود بودن کاالها در انبار دیجیکاال عالوه
بر افزایش شانس قرار گرفتن کاالی یک فروشنده در جعبه خرید ،بر نمره عملکرد او نیز تاثیرگذار است .عوامل مختلفی در برنده شدن فروشندگان در این بازار رقابتی مؤثر هستند:

قیمت مناسبتر

آماده ارسال بودن
کاال در انبار

تمام کسبوکارها میتوانند برای آشنایی بیشتر با فروش آنالین در دیجیکاال از مطالب مرکز آموزش فروشندگان استفاده کنند.

برای مشاهده مطالب مرکز آموزش فروشندگان اسکن کنید

 ۸۹درصد فروشندگانی که در سال  ۱۴۰۰برنده جعبه خرید شدهاند ،کاالهایشان در انبار دیجیکاال موجود بوده است.

میزان رضایت مشتریان از کاال
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بازه زمانی ارسال سفارش به مشتری
چرخـه عمـر سـفارش ( )OCTبـازه زمانـی بیـن لحظـه ثبـت سـفارش توسـط مشـتری تـا لحظـه تحویـل سـفارش بـه او اسـت کـه همـه فرایندهـای تامیـن کاال ،آمادهسـازی سـفارش و ارسـال آن توسـط
دیجـی کاال را شـامل میشـود .موجـود بـودن کاالهـای فروشـندگان در انبـار دیجـیکاال علاوه بـر افزایـش رضایـت مشـتری بهدلیل تحویل سـفارش در بـازه زمانـی کوتاهتر بـر نمره عملکرد فروشـنده
و افزایـش فـروش او نیـز موثر اسـت.
 ۷روز
 ۶روز
 ۵روز
 ۴روز
 ۳روز
زمان تحویل کاالهای دارای بازه

 ۲روز

زمانی ارسال توسط فروشنده
زمان تحویل کاالهای موجود

 ۱روز

در انبار دیجیکاال در کل کشور
زمان تحویل کاالهای موجود
در انبار دیجیکاال به مقصد تهران
اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

در ســـال  ۱۴۰۰ســـفارشهایی کـــه کاالهـــای آنهـــا در انبـــار دیجـــیکاال موجـــود بـــوده بهطـــور میانگیـــن در مـــدت  ۲روز و  ۸ســـاعت توســـط زیرســـاخت لجســـتیک دیجـــیکاال بـــه دســـت
مشـــتریان رســـیدهاند .درحالیکـــه عـــدم موجـــود بـــودن کاال در انبـــار ایـــن زمـــان را دو برابـــر افزایـــش داده اســـت.
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ارسال مستقیم کاال توسط فروشنده
با اســـتفاده از امکان ارســـال مســـتقیم کاال توســـط فروشـــنده ( ،)ship by sellerفروشـــندگان میتوانند در صورت تمایل بعضی از کاالهای خود را بهصورت مســـتقیم برای مشتری ارسال کرده
و نیـــازی بـــه مراجعـــه و تحویل به انبارهای دیجیکاال نداشـــته باشـــند .اضافه شـــدن این قابلیت بـــه پلتفرم مارکتپلیـــس دیجیکاال به ایـــن دلیل اهمیت دارد که به ارســـال و تحویل ســـریعتر
ســـفارشها ،رقابتیتر شـــدن خرید و فـــروش در بازار آنالیـــن و امکان خرید و فـــروش کاالهای متنوعتـــر کمک میکند.

+2
فروشنده فعال

میلیون

تنوع کاالیی دارای امکان ارسال
توسط فروشنده

تعداد سفارشهایی که توسط
فروشنده ارسال شدهاند
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اقدامات دیجیکاال پس از شناسایی کاالی غیر اصل

تعهـــد دیجـــیکاال ضمانـــت کاالی اصـــل بـــرای مشـــتریان
اســـت .بـــا ایـــن حـــال برخـــی از خریـــداران تمایـــل دارنـــد تـــا
نمونـــه کاالی اصـــل را بـــا قیمـــت کمتـــری تهیـــه کننـــد .ایـــن

درج نشان غیر اصل بر روی کاالها

دس ــته محص ــوالت از س ــال  97ب ــا برچس ــب «غی ــر اص ــل» در
عن ــوان کاال روی پلتف ــرم دیجــیکاال اج ــازه ف ــروش دارن ــد ت ــا
کارب ــران در ص ــورت تمای ــل بتوانن ــد ب ــا آگاه ــی خری ــد خ ــود را

غیر فعال کردن کاالها در گروه آرایشی ،بهداشتی و کاالهای سالمت محور

انج ــام دهن ــد .در ای ــن می ــان ،کاالهای ــی بهعن ــوان کااله ــای
تقلب ــی شناس ــایی میش ــوند ک ــه ب ــدون نش ــان «غی ــر اص ــل»
امـــا بـــا عنـــوان کاالی اصـــل ،توســـط فروشـــندگان عرضـــه
شـــده باشـــند .در ایـــن شـــرایط ،دیجـــیکاال پـــس از احـــراز

سلب دسترسیهای مربوطه از فروشندگان در صورت لزوم

تخلـــف فروشـــنده بـــا او برخـــورد میکنـــد .مشـــتریان نیـــز
میتوانن ــد ب ــا گ ــزارش در م ــورد غی ــر اص ــل ب ــودن کااله ــای
بـــدون نشـــان ،بـــه دیجـــیکاال بازخـــورد دهنـــد.

معیارهای دیجیکاال برای شناسایی کاالی غیر اصل
بـــرای تشـــخیص کاالی اصـــل و غیـــر اصـــل در دیجـــیکاال
اســـکن کنیـــد

تی ــم نظ ــارت ب ــر فروش ــندگان دیجــیکاال ب ــا در نظ ــر گرفت ــن معیارهای ــی ،کااله ــای عرض ــه
ش ــده در مارکتپلی ــس را بررس ــی میکنن ــد .در س ــال  1400شناس ــایی کااله ــای غی ــر اص ــل و
دریاف ــت نش ــان غی ــر اص ــل ،چه ــار براب ــر بیش ــتر از س ــال قب ــل ب ــود.
یک ــی از معیاره ــای مه ــم ب ــرای شناس ــایی کااله ــای غی ــر اص ــل گ ــزارش کارب ــران ،ش ــکایت و
مرجوع ــی زی ــاد ی ــک کاال ب ــه دلی ــل غی ــر اص ــل ب ــودن توس ــط مش ــتریان اس ــت.
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نظارت بر عملکرد فروشندگان
کیفیـــت ،اصالـــت ،نرخ بازگشـــت و وضعیت تأمین کاال نقش موثری در ارزیابی عملکرد فروشـــندگان و جلب رضایت مشـــتریان دارد .بخش نظارت بر عملکرد فروشـــندگان دیجیکاال میکوشـــد
بـــا ابزارهای نظارتی ،ســـامت مارکت ِپلیس و تجربه خوشـــایند خرید و فروش در دیجـــیکاال را تضمین کند.

کیفیت کاال

اصالت کاال

نرخ مرجوعی کاال

تامین موفق و به موقع

نظرسـنجی از مشـتریان پـس از خریـد ،بـه ارزیابـی

نظارت بر عملکرد فروشندگان در زمینه فروش کاالهای

کاالهایی که نرخ بازگشـــت باالیـــی دارند بهصورت

تامین به موقع کاال یکی از وظایف مهم فروشندگان است

کیفیـت کاالها کمـک میکند .کاالهای بـا نمره پایین

تقلبی بدون نشان غیر اصل ،بر اساس تکرار تخلف ،در سه

منظم بررســـی میشـــوند و بـــر اســـاس پیگیری و

که در محاسبه امتیاز آنها تاثیر مستقیم دارد .هنگامی که

بررسـی میشـوند و بـا توجـه بـه دالیـل نارضایتـی،

سطح انجام میشود.

نتیجه به دســـت آمده ،دسترســـی فروشندگان آن

فروشنده در زمان مشخص شده موفق به تامین و ارسال

اقدامـات مختلفـی بـا هدف بهبـود تجربه مشـتریان

 .1غیـر فعـال کـردن کاال و جریمه نقدی فروشـنده تـا  10برابر

کاالها به گروه کاالیی مورد نظر ســـلب میشـــود.

کاال نشود به میزان دو برابر کمیسیون فروش کاال جریمه

در خریدهـای بعـدی انجـام میشـود :از ویرایـش

ارزش کاالی فروخته شـده

مشـــتریان هنـــگام خریـــد میتواننـــد در بخـــش

خواهد شد .اگر این مورد تکرار شود و نرخ لغو سفارش باال

محتـوای محصـول (عکس ،متن و توضیحـات) تا غیر

 .2سـلب دسترسـی فروشـنده بـه گـروه کاالیـی بـه علاوه

امتیاز فروشـــنده ،میـــزان عدم مرجوعـــی کاالی آن

رود ،امتیاز فروشنده کاهش چشمگیری پیدا میکند .عالوه

فعال کردن محصول بر اساس مستندات مشتریان.

جریمـه نقـدی و غیـر فعـال کـردن کاال

فروشـــنده را در کنـــار امتیاز تعهد ارســـال و تامین

بر این دسترسی فروش کاالی مذکور از فروشنده سلب

 .3قطع همکاری با فروشنده

بـــه موقع ،بررســـی کنند.

خواهدشد.

در همـه ایـن شـرایط دیجـیکاال مسـئولیت کامـل جبـران
خدمـات را بهعهـده میگیـرد .کاالی تقلبـی مرجـوع و اصـل
مبلـغ بـه حسـاب مشـتری بازگردانـده میشـود.

۸۲٪

متوسط رضایت از کیفیت کاال

99.7%

کاالی اصل از کل کاالهای موجود

1٫03%

کاالی مرجوعی از کل کاالهای فروخته شده

۹۵٫۹۵%

تامین به موقع از کل کاالهای فروخته شده
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 ۱۰کاالی پرفروش
دیجیکاال
سال ۱۴۰۰

(تعدادی)

رتبه

۱

پایه نگهدارنده گوشی و تبلت مدل OK Stand
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رتبه

2

71

رتبه

3

رتبه

4

ماسک تنفسی

هندزفری بلوتوثی

کنسرو ماهی تون

مدل ملت بلون بسته  ۵۱عددی

مدل inpods 12

در روغن گیاهی طبیعت  ۱۸۰گرم

رتبه

5

رتبه

6

رتبه

7

نوار بهداشتی پنبهریز

روغن نیمه جامد الدن

پایه نگهدارنده شارژر موبایل

مدل  Large-Blueبسته  ۱۰عددی

 ۵کیلوگرم

مدل Hng 0229

رتبه

8

رتبه

9

رتبه

10

زعفران درجه یک مصطفوی

محافظ کابل و هندزفری

ماسک تنفسی

 ۴/۶۰۸گرم

مدل CL

مدل  3270بسته  ۵۰عددی
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 ۱۰کاالی پرفروش
دیجیکاال
سال ۱۴۰۰

(ریالی)

رتبه

۱

گوشی شیائومی POCO X3 Pro M2102J20SG
2 Sim/256 GB/8 GB RAM
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4

رتبه

3

رتبه

2

رتبه

Galaxy A32 گوشی سامسونگ

iPhone 12 A2404 ZAA گوشی اپل

iPhone 12 Pro Max A2412 گوشی اپل

SMA325F/DS - 2 Sim/128 GB/6 GB RAM

2 Sim/128 GB

2 Sim/256 GB

7

رتبه

6

رتبه

5

رتبه

iPhone SE 2020 گوشی اپل

Galaxy A12 گوشی سامسونگ

Galaxy A12 گوشی سامسونگ

A2275/DS - 2 Sim/128 GB

Nacho SMA127F/DS - 2 Sim/64 GB/ 4 GB RAM

SMA125F/DS - 2 Sim/64 GB

10

رتبه

9

رتبه

8

رتبه

A52s 5G گوشی سامسونگ

iPhone 11 گوشی اپل

POCO M3 گوشی شیائومی

SMA528B/DS - 2 Sim/256 GB/8 GB RAM

A2223/DS - 2 Sim/128 GB/4 GB RAM

M2010J19CG - 2 Sim/128 GB
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هزینههای پردازش و لجستیک یک کاال در دیجیکاال چطور محاسبه میشود؟
ی کـه روی پلتفـرم دیجـیکاال ارائـه میشـود تا به دسـت مشـتری برسـد هزینههایـی دارد .این هزینهها شـامل انبـارداری ،تولید محتـوا ،بازاریابی ،خدمات پـس از فروش و ارسـال به مراکز
یـک کاال از زمانـ 
جمـعآوری و پـردازش اسـت کـه بخشـی از آنها بر عهده فروشـنده اسـت و بخش دیگر توسـط دیجیکاال پرداخت میشـود.
ارسـال از مراکز توزیع به مقصد مشـتری نیز شـامل هزینههاییسـت که برای سـفارشهای باالی  300هزار تومان* رایگان تمام میشـود .در سـال  1400نزدیک به نیمی از سـفارشها با ارسـال رایگان
بهدست مشـتریان رسید ه است.

در س ــال  1400ب ــا ه ــدف عادالن ــه ک ــردن هزین ــه ارس ــال ب ــرای س ــفارشهایی ک ــه نیازمن ــد پرداخ ــت هزین ــه ارس ــال توس ــط مش ــتری هس ــتند از روش قیمتگ ــذاری پوی ــا ()Dynamic shipping fee
اس ــتفاده ش ــد .در ای ــن روش ،هزین ــه ارس ــال ب ــا توج ــه ب ــه ان ــدازه ،مش ــخصات س ــفارش ،م ــکان و زم ــان انتخ ــاب ش ــده توس ــط مش ــتری انج ــام میش ــود و در ب ــازه  17ت ــا  40ه ــزار توم ــان ق ــرار دارد.

* از ابتدای سال  1401سفارشهای باالی  500هزار تومان رایگان ارسال میشوند.
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digikala.com

کاالی فروشنده در دیجیکاال

بازاریابی و تولید محتوا

لجستیک ،بیمه وسوخت

ارسال به مشتری از مراکز توزیع

ارسال به مراکز جمعآوری توسط فروشنده

ارسال به مراکز پردازش

انبارداری ،پردازش و بستهبندی

خدمات پس از فروش

5

فصل پنجم

بستر فناوری
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رونمایی از نسخه جدید دیجیکاال
الزمه توســـعه هر کســـبوکار توجه مســـتمر به زیرســـاختها ،مراقبت از آنها و کشـــف دنیاهای جدید برای پیشـــرفت و تســـهیل فرایندهاســـت .در کســـبوکارهای آنالین ،آنچه نقطه عطف
رشـــد و بهبـــود تجربه کاربری را شـــکل میدهد ســـاخت و نگهداشـــت یک بســـتر تکنولوژ یمحور هوشـــمند و ارتقا یافته اســـت .در ســـال  1400نســـخه وب دیجـــیکاال با هدف اســـتفاده از
تکنولـــوژی بهروزتـــر و مقیاس پذیرتر ،بازنویســـی شـــد .این تغییر بـــزرگ ،تأثیر خـــود را در این موارد نشـــان میدهد:
•عملکرد بهتر پلتفرم در کمپینها و جشنوارههای فروش
•افزایش سرعت توسعه و برنامهنویسی محصول
•افزایش سرعت بارگذاری پلتفرم و انتقال سریعتر بین صفحهها
•مدیریت بهینهتر و معنادار منابع در تیمهای مختلف واحد تکنولوژی
•باز طراحی تجربه کاربری قسمتهای پرکاربرد بر مبنای تحقیق در رفتار کاربران دیجیکاال
ش از  30نفـــر بهصورت مســـتقیم در تیمهـــای مختلف واحد تکنولـــوژی دیجیکاال به مـــدت  ۱۰ماه برای اجـــرای این پروژه تـــاش کردهاند .پروژهای که نـــه تنها خودش تحول بزرگی اســـت،
بیـــ 
بلکـــه میتواند زمینهســـاز تغییرهای بیشـــتر در آینده دیجیکاال هم باشـــد .رونمایی از نســـخه جدیـــد دیجیکاال همزمان با تولد  15ســـالگی دیجیکاال انجام شـــد.

فصل پنجم

بستر فناوری

ساینور ،ربات انباردار هوشمند دیجیکاال برای جابهجایی
انواع کاال ،پالت ،قفســه و چرخ دســـتی در مراکز پردازش
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اعضای جدید گروه دیجیکاال در سال ۱۴۰۰

دیجیکاال جت

دیجیکاال مهر

دیجیکاال بیزینس

مگنت

گنجه

دیجــــــیکاال جـــت بـــا هــــــــدف

دیجــیکاال مهــر بــا هــدف ایجــاد

دیجـــیکاال بیزینـــس روشـــــــــی

در جدیدتری ــن محصـــــ ــول گ ــروه

کمدهـــای هوشـــــــمند شـــهری

ارســـــــال رایــــــــگان و ســــــریع

مســیری آســان و شــفاف بــرای

آســـــــــان و مطمئـــــــــــن بـــرای

دیج ــی کاال بس ــتری ب ــرای برق ــراری

گنجـــه ،بـــرای حـــل چالـــــــــــــش

ســـــــــفارشهای ســـــوپرمارکتی

نیکــوکاران رونمایــی شــد .مســیر

خریدهـــای ســـازمانی و تامیـــن

ارتبـــاط میـــان کاربـــران دیجـــیکاال

ناهماهنگـــی بـــرای دریافـــــــت

فعالیـــت خـــــود را آغـــاز کـــرد.

مهربانــی در دیجـیکاال مهر مانند

کاالی کســـــــــــبوکارها اســـت.

و امـــکان ثبـــت نقـــد و بررســـی

مرســـوله در مقصـــد راهانـــدازی

زیرســ ــاخت و ش ــبکه هوش ــمند

خریــد یــک کاال در دیجیکاالســت؛

بـــا دیجـــیکاال بیزینـــس ،همـــه

کاالهـــا بـــا تمرکـــز بـــر محتـــوای

شـــدهاند .کاربـــران میتواننـــد

لجســــــــتیکی دیجیاکســـپرس

بــا ایــن تفــاوت کــه خریــد کاربــران

کســــــــبوکارها و ســـازمانهای

ویدیویـــی فراهـــم شـــده اســـت.

بـــا توجـــــــــــه بـــه شـــــــــرایط و

ب ــه کم ــک دیج ـیکاال ج ــت آم ــده

در قالــب کار نیــک و بــه مقصــد

خصوص ــی و دولت ــی میتوانن ــد

ایـــن پلتفـــرم بـــه کاربـــران امـــکان

زمانبنـــدی خـــود از کمدهـــای

ت ــا فراین ــد ارس ــال س ــفارشها را

مؤسسـههای مــردم نهــاد و بــرای

خریـــد ســـازمانی را بـــا فاکتـــور

میده ــد ت ــا تمام ــی محتواهای ــی

مســـتقر در ســـطح شـــهر بـــرای

بـــه بهینهتریـــن حالـــت ممکـــن

اهــدا بــه گروههــای هــدف و در

رســـمی و تخفیـــف پلکانـــی بـــه

کــه پیــش از ایــن در قالــب عکــس،

دریافـــت ســــفارشهای خـــود

نزدی ــک کن ــد .دیجــیکاال ج ــت از

معــرض آســیب انجــام میشــود.

صـــورت عمـــده و از میـــان تنـــوع

ویدی ــو و نظ ــر تولی ــد ک ــرده بودن ــد

اســـتفاده کننـــد.

کاالی ــی دیج ـیکاال تجرب ــه کنن ــد.

در ی ــک فض ــا ب ــه ص ــورت تجمی ــع

بازیگ ــران کلی ــدی تج ــارت س ــریع
( )Q-commerceدر ایـــران بـــه
شـــمار میآیـــد.

شـــده مشـــاهده کننـــد.

فصل اول

دیجیکاال در یک نگاه
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بهبود زیرساخت تکنولوژی

تحلیل مبتنی بر هوش تجاری
در الیه زیرساخت

تجزیه و تحلیل پیشرفته تهدیدها

افزایش مقیاسپذیری و امنیت در زیرساخت

پیشـگیری از بـروز خطـا رمـز موفقیـت یـک سیسـتم

این سیستم با استفاده از یادگیری ماشین میتواند

تعـداد مشـتریان دیجـیکاال بهطـور روز افـزون در حـال

نظاممنـد اسـت .بخـش زیرسـاخت دیجـیکاال در سـال

تشخیص دهد که چه رفتارهایی پذیرفته و کدام

افزایـش اسـت .با ایـن روند صعودی ،لـزوم مقیاسپذیر

 1400توانسـت با شناسـایی و تحلیل گلوگاههای مرتبط

مشکوک است .کشف و گزارش سرقت حساب کاربری

بـودن ارائـه سـرویسهای مناسـب در زمـان اوج

بـا کسـبوکار در هـر محصـول و تحلیلهـای مبتنـی بـر

از روی سیستمها ،الگین با پروتکلهای ضعیف و سایر

فـروش ضـروری میشـود .در سـال  1400وضعیـت

هـوش تجـاری سیسـتمی بـرای گزارشدهـی رفتارهـای

رفتارهای مشکوک در سطح شبکه از دیگر ویژگیهای

مقیاسپذیـری و امنیـت در زیرسـاخت بـا رویکـرد جدیـد

مشـکوک طراحی کند .این سیسـتم در تابستان  ۱۴۰۰با

اینسیستمتحلیلیست.

مـورد بازبینـی قرار گرفت .بهطور یکه در جشـنواره بلک

بررسـی نرخ درخواسـتها روی وبسـایت دیجـیکاال دو

فرایـدی  1400رکوردهـای سـال گذشـته شکسـته شـد؛

حمله سـایبری را در دقایق اولیه شـکلگیری ،تشخیص

تعـداد کاربـران  2برابـر بیشـتر شـد و ترافیـک ورودی از

و بـه تیم زیرسـاخت اطلاع داد.

اپلیکیشـن دیجـیکاال تـا  80درصـد افزایـش یافـت.

در بلکفرایدی سال  ۱۴۰۰تعداد کاربران روی سایت نسبت به سال گذشته دو برابر بیشتر شدند و ترافیک ورودی از اپلیکیشن دیجیکاال هم تا  ۸۰درصد افزایش پیدا کرد.

فصل پنجم

بستر فناوری

با توســـعه گـــروه دیجـــیکاال در ســـالهای اخیـــر و رشـــد زیـــر مجموعههایی
مانند کمدا ،دیجیپی و دیجینکســـت ،ضـــرورت بهرهمندی از زیرســـاختهای
جدیـــد و قدرتمند پـــر رنگتر شـــد .دیجیکالد یک ســـرویس مبتنی بـــر فناوری
ابـــری ســـریع ،امن و پایدار اســـت کـــه با هـــدف رفـــع دغدغههای زیرســـاختی
اعضـــای گروه دیجـــیکاال و پاســـخگویی به نیاز آنهـــا طراحی و راهاندازی شـــده
اســـت .این سرویس میکوشـــد همه کســـبوکارها ،از کســـبوکارهای نوپا تا
ســـازمانهای بزرگ ،بـــا صرفهجویی در زمان و هزینه ،شـــروع به کار و توســـعه
را ســـریعتر تجربه کنند.
دیجـــیکالد از پـــردازش ابـــری و مانیتورینـــگ هوشـــمند مبتنـــی بـــر هـــوش
مصنوعی اســـتفاده میکنـــد و میتواند با پیشبینی نیازمندیها از مشـــکالت
زیرســـاختی و پلتفـــرم جلوگیـــری کنـــد .قابلیـــت مقیاسپذیـــری ،صرفهجویی
در هزینههـــا و چابـــک بـــودن ،از مهمتریـــن مزیتهای این ســـرویس اســـت.
دیجیکالد بهعنـــوان یکـــی از زیرمجموعههای گـــروه دیجیکاال ایـــن امکان را
دارد تـــا به مشـــتریانی خـــارج از گروه دیجـــیکاال و حتی خـــارج از مرزهـــای ایران
هـــم خدمات ارائـــه دهد.

اکنون  10شرکت و دپارتمان از گروه دیجیکاال از خدمات دیجیکالد استفاده میکنند.
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بهبود تجربه فروشندگان مارکتپلیس

ارائه اپلیکیشن فروشنده

توسعه ابزارهای بازاریابی
برای فروشندگان

امکان استفاده از اعتبار برای تسویه
زود هنگام با همکاری دیجیپی

فروشـندگان بخـش بسـیار مهمـی از کاربـران دیجیکاال

در ســال  1400جعبــه ابــزار بازاریابــی بــرای فروشــندگان

تســـویه زودهنـــگام بـــرای فروشـــندگان پـــس از

را تشـکیل میدهنـد .اپلیکیشـن فروشـنده بـا هـدف

توســـعه یافـــت .مزایـــده شـــگفت انگیـــز (امـــکان

کاه ــش دوره تس ــویه حس ــاب ط ــی س ــال  ،1400گام

بهبـود تجربـه کاربـری ایـن دسـته از مخاطبـان در سـال

اضافـــه کـــردن کاال بـــه شـــگفت انگیـــز روزانـــه)،

دیگـــری در جهـــت افزایـــش رضایـــت فروشـــندگان

 1400ارائـه شـده اسـت .در فـاز اول چنـد قابلیـت اصلـی

بازاریابــی کلیکــی (امــکان نمایــش تبلیغــات متناســب

ب ــود .ب ــه کم ــک دیجیپ ــی ،درخواســتهای تس ــویه

(مشـاهده اطالعـات فـروش ،سـفارشها ،جزئیـات

بـــا جســـتجوهای صـــورت گرفتـــه کاربـــران در دیجـــی

زودهنـــگام در مـــاه ،اعتبارســـنجی و بـــه حســـاب

سـفارشها ،اطالعـات ارسـال کاال )...،بـرای فروشـندگان

کاال ب ــرای فروش ــندگان) و بازاریاب ــی پیامک ــی (ام ــکان

فروشـــنده واریـــز میشـــود.

فعـال شـد .همچنیـن امـکان پاسـخدهی بـه سـواالت

ارســال پیامــک بــرای کاربــران بــر اســاس عالقــه و رفتــار

مشـتریان در ایـن اپلیکیشـن ،فرصت تعامل سـریعتر و

خری ــد ،از طری ــق دیج ـیکاال ب ــرای فروش ــندگان) برخ ــی

بهتـر فروشـندگان و مشـتریان را فراهـم کـرده اسـت.

از ای ــن ابزاره ــا هس ــتند.

فصل پنجم

بستر فناوری
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رتبهبندی محصوالت منتخب برای
مشارکت در شگفت انگیز

بهبود ابزارهای کنترلی
قیمتگذاری فروشندگان

شگفتانگیز دیجیکاال بخشی مهم و جذاب برای فروشندگان و مشتریان است.

تنـوع کاالیـی و تعـدد فروشـندگان در دیجـیکاال نیازمنـد بسـتری بـرای مراقبـت از

در سال  1400مدلی هوشمند برای پیشبینی میزان فروش یک کاال در شگفت

شـیوههای قیمتگـذاری اسـت .پـروژه تشـخیص قیمتگذار یهـای غیرمعمـول

انگیز طراحی و راهاندازی شده است که امکان بررسی ویژگیهای مختلف برای

بـرای بهبـود نظارت بر قیمتگذاری در سـال  1400طراحی و اجرا شـد .در ایـن پروژه ،در

هر کاال را میدهد؛ مواردی مانند مقدار تخفیف ،قیمت کاال ،سابقه فروش کاال

یک بازه زمانی مشـخص قیمت محصوالت بررسـی و اگر قیمت کاالیی معتبر نباشد

در فروش عادی و فروش شگفتانگیز و سابقه فروشنده .بررسی مجموع این

مشـخص میشـود  .ایـن پـروژه از دادههـای سـابقه فروشـنده ،میـزان خرید توسـط

عوامل ،به رتبهبندی دقیقتر محصوالت منتخب و مشخص شدن کاالهای برتر

کاربـران و ویژگیهـای ظاهـری و فنـی کاال بـرای اعتبارسـنجی قیمـت محصـوالت

ت انگیز کمک میکند .این مدل با کاهش  ۱۶۴درصدی خطا
برای فروش در شگف 

اسـتفاده میکنـد و پـس از مقایسـه کاالهـای مشـابه ،بهتریـن نـوع قیمتگـذاری را

نسبت به مدل قدیمی ،عملکرد بهتری از خود نشان داده است.

پیشـنهاد میدهـد.
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فصل پنجم

بستر فناوری
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بهبود تجربه مشتریان

یکسانسازی تجربه کاربری
در پلتفرمهای مختلف

پیشنهاد خرید بر اساس
عادتهای خرید

بهبود الگوریتم جستجو

سیســـــــــتم هوشـــــــــــمند پیشـــنهاد دهنــــــــــده

الگـوی خریـد کاربـران چشـمانداز قابـل توجهـی از

در سـال  1400برای بهبود تجربه جسـتجوی مشـتریان

( )Recommendation Systemبـــا هـــدف بهبـــود

عـادات خریـد و زمـان نیـاز کاربـر بـه یـک کاال میدهـد.

پروژههایـی بـرای بهبـود الگوریتـم هوشـمند سـازی

و یکپارچهســـازی تجربـــه کاربـــری در ســـال 1400

یکـی از فعالیتهـای هـوش مصنوعـی و کالن داده

جسـتجو ،افزایـش دقت جسـتجو بـا فهم بهتـر عبارت

روی پلتفرمهـــای مختلـــف راه انـــدازی و اجـــرا شـــد.

دیجـیکاال در سـال  1400پیشـنهاد خریـد بـر اسـاس

جسـتجو شـده ،بهبـود الگوریتمهـای رتبهبنـدی،

ایـــن سیســـتم ،عالیـــق کاربـــران را بـــا توجـــه بـــه

عادتهـای خریـد بـوده اسـت.

و تکمیلسـازی خـودکار عبـارات کلیـدی مرتبـط بـا

رفتـــار آنهـــا در جســـتجوی کاال پیشبینـــی میکنـــد

جسـتجو و پیشـنهاد محصـول تعریـف شـدند .ایـن

و کاالهـــای مرتبـــط بـــا ســـلیقه کاربـــران را بـــه آنهـــا

اقدامـات نـه تنهـا اسـتفاده از قابلیـت جسـتجو در

پیشـــنهاد میدهـــد.

دیجـیکاال را بـاال بـرد ،بلکـه بـه افزایـش نـرخ تبدیـل از
جسـتجو نیـز کمـک کـرد.
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دستاوردهای بهبود الگوریتم جستجو

افزایش  ۴۰درصدی استفاده از جستجو

افزایش  ۵درصدی نرخ کلیک

استفاده  30درصدی کاربران
از نتایج تکمیل خودکار

الگوریتــم هوشــمند ســازی فراینــد کشــف محصــول

توسعه الگوریتمهای رتبهبندی در بخش جستجو با

در پـروژه تکمیلسـازی خـودکار ،عبارات کلیـدی مرتبط

از دو منبــع دادهای قدرتمنــد یعنــی رفتــار کاربــران و

کمک یادگیری ماشین انجام میشود .این الگوریتمها

بـه محـض نوشـتن کاربر در بخش جسـتجو پیشـنهاد

اطالعــات گــوگل اســتفاده میکنــد .ایــن الگوریتــم بــا

با توجه به تعامالتی که کاربر در یک بازه زمانی با قسمت

میشـود و بـر اسـاس انتخـاب کاربـر امـکان تکمیـل

قرارگیــری در ایــن دو مســیر میتوانــد تشــخیص دهــد

جستجو دارد ،آموزش داده میشوند و نتایج جستجو را

عبـارت مـورد جسـتجو وجـود دارد .بـرای بهبـود ایـن

کــه کاربــر از کــدام دســتهبندی بــه دنبــال کاال اســت و

با یک ترتیب خاص با رتبهبندی به کاربر ارائه میدهند.

سـرویس و دسـتیابی بـه عبـارات دقیقتـر ،از ارزیابـی

مرتبطتریــن محصــوالت را از بیــن بیــش از  7.5میلیــون

از مهمترین دستاوردهای این پروژه میتوان به نزدیک

عبـارات کلیـدی در پـروژه تکمیلسـازی خـودکار و

تنــوع کاالیــی موجــود رتبهبنــدی و بــه کاربــر نمایــش

شدن رتبهبندی ارائه شده به رتبهبندی مورد نظر کاربر،

همچنیـن دادههـای گـوگل اسـتفاده شـده اسـت.

دهــد .ایــن دســتاورد منجــر بــه افزایــش  30درصــدی نرخ

افزایش نرخ کلیک تا  ۵درصد ،افزایش نرخ تبدیل کاربران

ایـن پـروژه کلیـک روی نتایـج پـروژه تکمیلسـازی

تبدیــل از جســتجو و افزایــش  40درصــدی اســتفاده از

عادی تا  ۴درصد و همچنین افزایش  ۸درصدی نرخ

خـودکار را تـا  ۲۳درصـد افزایـش داد و اسـتفاده از آن

جســتجو شــده اســت.

تبدیل برای کاربران جدید اشاره کرد.

را بـه  ۳۰درصـد رسـاند.

دپارتمان تکنولوژی دیجیکاال
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بهبود خدماتدهی به مشتریان از طریق بهبود فرایندهای کسبوکار

شناسایی مرسولههای دارای تأخیر
و قرار دادن آنها در اولویت ارسال

تشخیص تخلف در خرید

پیشبینی هوشمند میزان
فروش کاالهای تند مصرف

در هنــگام پــردازش ســفارشها ،ممکــن اســت بــا توجه

بـا همـکاری تیـم کالن داده و هـوش مصنوعـی ،ابزاری

حساسیت در تاریخ انقضای کاالهای تند مصرف ،شرایط

بــه زمــان مقــرر بــرای تحویــل مرســولهها ،بســتهبندی

طراحی شـده که میتواند با مشابهسـازی رفتـار کاربران،

و استانداردهای نگهداری این کاالها را از کاالهای عادی

ســفارشها دیرتــر از برنامــه زمانــی تعییــن شــده انجــام

حسـابهای جعلـی یـا رفتارهـای مشـکوک برخـی از

متمایز میکند .بنابراین توانایی پیشبینی فروش این

شــود .در بعضــی از مــوارد ایــن فرصــت وجــود دارد تــا بــا

مشـتریان را تشخیص دهد .این دسـتاورد در سال 1400

نوع کاالها با توجه به مدت زمان باقیمانده تا تاریخ

ســرعت بخشــیدن بــه فرایندهــای بعــد از بســتهبندی،

بـه کاهـش هزینههای هدر رفت سـرمایه و بهبود ارائه

انقضا اهمیت باالیی دارد .مدل پیشبینی هوشمند

مرســولهها را بهموقــع بــه دســت مشــتریان رســاند.

خدمـات به مشـتریان کمـک کرد.

میزان فروش کاالهای تند مصرف ،پروژهای است که در

بــا کمــک ایــن پــروژه در ســال  1400مرســولههای دارای

سال  1400کلید خورد .این مدل ،با استفاده از  ۱۰۰ویژگی

تاخیــر بیشــتری شناســایی شــد و تحویــل بهموقــع ایــن

از جمله سابقه فروش کاال در  ۶۰روز گذشته در فروش

مرســولهها تــا  ۱۶درصــد افزایــش یافــت.

عادی یا شگفتانگیز ،قیمت ،امتیاز ،دیدگاهها و...
میتواند فروش کاال در  30روز آینده را پیشبینی کند.
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محاسبه پویای هزینه ارسال سفارشها

راهاندازی پلتفرم کالنداده

متغیرهای مختلفی در هزینه حمل و ارسال سفارشها تاثیرگذار هستند؛ عواملی

بـا افزایـش تعـداد کاربـران دیجـیکاال ،دیگـر روشهـای سـنتی و پایـگاه دادههـای

مانند وزن و حجم مرسوله ،فاصله زمانی ثبت سفارش تا تحویل مرسوله ،فاصله مرکز

رابطـهای پاسـخگوی نیـاز بـه ذخیرهسـازی و تحلیـل حجـم کالن دادههـای تولیـد

توزیع با انبارها و ارزش مرسوله .دیجیکاال برای محاسبه هزینه حمل مرسولههای

شـده توسـط کاربـران نیسـتند .پلتفـرم کالنداده در سـال  1400بـا هـدف اسـتفاده

کوچک و متوسط که از مرکز دانش ،پردازش و با سرویس اکسپرس دیجیکاال در

از سـامانههای پردازشـی توزیـع شـده بـرای پـردازش پایـگاه دادههـای حجیـم راه

تهران و شهرستان به مشتریها تحویل داده میشوند از الگوریتم پویا (Dynamic

انـدازی شـد .این پلتفرم به تیـم تکنولوژی دیجیکاال امکان ذخیـره و پردازش حجم

 )Shipping Feeاستفاده میکند .بر اساس محاسبات این الگوریتم مشتریانی

بـاالی داده و انتقـال بـه بخشهـای مختلـف ماننـد بازاریابـی ،هـوش تجـاری و ...را

که سفارشهای کوچکتر و سبکتری دارند و بازه زمانی طوالتیتری را برای تحویل

میدهـد .پلتفـرم کالن داده دیجـیکاال مقیاسپذیـر اسـت و بـر اسـاس تکنولـوژی

سفارش انتخاب میکنند ،امکان دریافت سفارش را با هزینه کمتری نسبت به

روز دنیـا طراحـی و راهانـدازی شـده اسـت و توانسـته در سـال  1400ظرفیـت ورودی

گذشته دارند و مشتریانی که مرسولههای بزرگتر و سنگینتری سفارش میدهند

دادههـا را تـا  ۳۰۰درصـد افزایـش دهـد.

و بازه زمانی کوتاهتری را برای تحویل انتخاب میکنند متناسب با هزینه لجستیکی،
هزینه حمل بیشتری پرداخت میکنند.

6

فصل ششم

کاالها و برندها

گزارش سال ۱۴۰۰

92

پرفروشترینهای موبایل (ریالی)

رتبه

پرفروشترینهای لپتاپ (ریالی)

1

رتبه

گوشی شیائومی
POCO X3 Pro M2102J20SG
2 Sim/256 GB/8 GB RAM
2

گوشی اپل | iPhone 12 Pro Max A2412/2 Sim/256 GB

پرفروشترینهای دوربین (ریالی)

1

رتبه

لپتاپ  ۱۱اینچی لنوو
IdeaPad 1 - A

1

دوربین دیجیتال کاننEOS 2000D
به همراه لنز  18-55میلی متر DC III

2

لپتاپ  ۱۵.۶اینچی ایسوس | VivoBook S533EQ - A

2

دوربین دیجیتال کانن  | Eos 80D EF Sلنز f/3.5-5.6 IS USM/18-135

۳

گوشی اپل | iPhone 12 A2404 ZAA/2 Sim/128 GB

۳

لپتاپ  ۱۳اینچی اپل | MacBook Air MGN63 2020

۳

دوربین دیجیتال کانن  | EOS 2000Dلنز IS II/18-55

۴

گوشی سامسونگ | Galaxy A32 SM/2 Sim/128 GB/6 GB RAM

۴

لپتاپ  ۱۵اینچی لنوو | Ideapad 330 - NXB

۴

دوربین دیجیتال کانن  | EOS 90Dلنز IS USM/135-18

۵

گوشی سامسونگ | Galaxy A12 SM/2 Sim/64 GB

۵

لپتاپ  ۱۵اینچی لنوو | IdeaPad 5-A

۵

دوربین دیجیتال کانن  | EOS 4000Dلنز DC III/18-55

پرفروشترینهای ساعت هوشمند (ریالی)

رتبه

پرفروشترینهای کنسول بازی (ریالی)

1

رتبه

ساعت هوشمند سامسونگ
)Galaxy Watch Active2 (44mm

پرفروشترینهای تلویزیون (ریالی)

1

رتبه

سونی PlayStation 5
به همراه دسته اضافی825 GB /

1

تلویزیون  LEDبست
 ۴۰اینچ 40BN2070J

2

مچبند هوشمند شیائومی | Mi Band 6 Global Version

2

825 GB | PlayStation 5

2

 LEDهوشمند  ۴۳ | X.Visionاینچ ( 43XT745فیلیمو یکساله)

۳

ساعت هوشمند سامسونگ | Galaxy Watch3 SM-R840 45mm

۳

512 GB | XBOX SERIES S

۳

 LEDهوشمند جیپالس |  ۵۰اینچ GTV-50LU722S

۴

مچ بند هوشمند شیائومی | Mi Band 5 Global Version

۴

/ 825 GB | PlayStation 5 Driveبه همراه هدست و پایه شارژر

۴

 LEDهوشمند بست |  ۳۲اینچ 32BN2040J

۵

ساعت هوشمند شیائومی | mi watch lite

۵

 | Playstation 4 Slimمدل Region 2 CUH-2216B/1 TB

۵

 LEDهوشمند جیپالس |  ۵۸اینچ GTV-58MU722S
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پرفروشترینهای شستوشو و نظافت (ریالی)

رتبه

پر فروشترینهای لوازم خانگی برقی (ریالی)

1

رتبه

ماشین لباسشویی جیپالس
GDW-K462W

2

ماشین لباسشویی جیپالس |  ۶کیلوگرمGWM-K613/

پر فروشترینهای لوازم ورزشی (ریالی)

1

رتبه

جاروبرقی پارس خزر
Turbo 2500WB

2

یخچال ایستکول | TM-642-80

1

لوازم تناسب اندام تی آر ایکس
دنیای تی آر ایکس FORCE KIT-

2

پمپ باد شیائومی | MJCQB02QJ

۳

ماشین ظرفشویی آبسال |  ۵کیلوگرمREN5207/

۳

جارو برقی پارس خزر | VC-2200W

۳

ترامپولین | FMT02

۴

جارو برقی پارس پاکشوما |  ۷کیلوگرمTFU-73200/

۴

یخچال فریزر فیلور | RPD-COL-013

۴

تردمیل لیجی یوجیا | 109S

۵

ماشین لباسشویی ایکسویژن |  ۷کیلوگرمTG72-BW/BS/

۵

ماکروویو پاناسونیک | NN-ST34

۵

دمبل بدنسازی شش ضلعی |  ۵کیلوگرم/بسته  ۲عددی

پر فروشترینهای لوازم برقی شخصی (ریالی)

رتبه

پر فروشترینهای لوازم بهداشتی (ریالی)

1

رتبه

ماشین اصالح کیمی
KM-5017

پر فروشترینهای طالی زنانه (ریالی)

1

رتبه

محلول تقویت کننده مژه سریتا
 /Eyelashحجم  ۷میلیلیتر

1

النگو طال  18عیار زنانه گالری یارطال
AL47-G-3

2

ماشین اصالح موی سر و صورت موزر | 0050-1400

2

سرم احیا کننده ابروی سریتا | حجم  ۱۰میلی لیتر

2

دستبند طال 18عیار زنانه | B141-2

۳

برس حرارتی جیمی | GM-2972

۳

محلول تقویت کننده مژه سریتا | /Lotionحجم  ۷میلی لیتر

۳

دستبند طال  18عیار زنانه مایا ماهک | MB0977

۴

سشوار سايونا | SY-1300

۴

کرم مرطوب کننده کامان | /Oil Pluseحجم  ۴۰۰میلی لیتر

۴

گردنبند طال  18عیار زنانه ماهک | MM0358

۵

اتو مو رمینگتون | S8590

۵

صابون گلنار سبز | بسته  ۶عددی

۵

النگو طال  18عیار زنانه گالری یارطال | AL47-G-2
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پر فروشترینهای آالت موسیقی (ریالی)

رتبه

پر فروشترینهای کتاب (ریالی)

1

رتبه

پیانو دیجیتال یاماها
P-125

پر فروشترینهای کاالی اساسی و خواروبار (ریالی)

1

رتبه

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
فلورانس اسکاول شین /نگین ایران

2

پیانو دیجیتال یاماها | P-45 B

2

تکه هایی از یک کل منسجم | پونه مقیمی/نشر بینش نو

1

روغن نیمه جامد الدن
 ۵کیلوگرم

2

برنج طارم ممتاز گلستان |  ۱۰کیلوگرم

۳

پیانــو دیجیتــال یاماها | YDP-144

۳

باشگاه پنج صبحی ها | رابین شارما/نشر آزرمیدخت

۳

برنج طارم ممتاز گلستان |  ۴.۵کیلوگرم

۴

میکروفون بویا | BY -M1

۴

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه | جان جی.مورفی/نشر چالش

۴

روغن نیمه جامد زیرو ترانس طبیعت |  ۵کیلوگرم

۵

گیتار کالسیک یاماها | C40

۵

معجزه گر خاموش | رضا حیات الغیب/انتشارات سخنوران

۵

روغن گیاهی نیمه جامد غنچه |  ۴.۵کیلوگرم

پر فروشترینهای تنقالت (ریالی)

رتبه

پر فروشترینهای میوه و سبزیجات (ریالی)

1

رتبه

چیپس سیب زمینی با طعم نمک باتو
 ۴۵۰گرم

2

کروسان کاکائو پچ پچ | بسته  ۶عددی

پر فروشترینهای نوشیدنی (ریالی)

1

رتبه

موز Fresh
 ۱کیلوگرم

2

قارچ دکم ه ای کامل مالرد |  ۴۰۰گرم

1

کافی میکس کالسیک  ۳در  ۱نسکافه
 ۲۰ساشه  ۲۰گرمی

2

چای دو غزال | /Super Ceylonبسته  ۵۰۰گرم

۳

ویفر رنگینک گرجی |  ۵۲۵گرم/بسته  ۳۵عددی

۳

هویج  1 | Freshکیلوگرم

۳

چای سیاه احمد | /Earl Greyمقدار  500گرم

۴

ویفر با روکش شکالت تلخ کوپا | بسته  ۳۰عددی

۴

گوجه فرنگی بوته ای میوری |  ۱کیلوگرم

۴

چای سیاه گلستان | ممتاز هندوستان ۵۰۰/گرم

۵

لواشک پذیرایی چند میوه خشکپاک |  ۳۰۰گرم

۵

خیار اصفهان |  ۱کیلوگرم

۵

کافی میکس کالسیک  ۳در  ۱نسکافه |  ۲۰ساشه  ۲۰گرمی
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پر فروشترینهای صنایع دستی (ریالی)

رتبه

پر فروشترینهای سرگرمی (ریالی)

1

رتبه

ست  5تکه رومیزی ترمه شوکران یزد
طرح گوهر  -کد SBZBI5-5

2

ست کیف پول و جاکلیدی و جاکارتی چرمی کیهان | کد K5

پر فروشترینهای کارت هدیه (ریالی)

1

رتبه

اسباب بازی مدل عروسک
کاکتوس موزیکال سخنگو

2

اسباب بازی مدل فرفره های انفجاری | کد BEYBLADE B-73

1

کارت هدیه دیجی کاال
به ارزش  10,000,000تومان طرح سرور

2

کارت هدیه دیجی کاال | به ارزش  2,000,000تومان طرح سرور

۳

جاکلیدی | کد ۱۲۰۱۴

۳

استخر بادی اینتکس | 57412

۳

کارت هدیه دیجی کاال | به ارزش  5,000,000تومان طرح قاصدک

۴

کتابخانه و قفسه فلزی مشبک | D-103

۴

عروسک طرح اختاپوس | مودی ارتفاع  ۱۵سانتیمتر

۴

کارت هدیه دیجی کاال | به ارزش  5,000,000تومان طرح دسته گل

۵

سبد حصیربافی | کد ۰۲

۵

فیجت ضد استرس | پاپ ایت قلبی

۵

کارت هدیه دیجی کاال | به ارزش  1,000,000تومان طرح سرور

پر فروشترینهای فشارسنج (ریالی)

رتبه

پر فروشترینهای کتابخوان (ریالی)

1

رتبه

فشارسنج امرن
M2

پر فروشترینهای لباس نوزادی (ریالی)

1

رتبه

کتاب خوان فیدیبوک
Hannah F1 WiFi/8 GB

1

ست  3تکه لباس نوزادی
طرح پنگوئن  -کد ۰۰۳

( کارت اعتبار  ۲۰۰,۰۰۰تومانی فیدیبو)

2

ست  5تکه لباس نوزادی | کد C15

2

فشار سنج دیجیتال گالمور | TMB-1112

2

کتابخوان آمازون | /Kindle Paperwhiteنسل دهم8 GB/

ست تی شرت و شلوار نوزادی پسرانه | طرح هواپیما  -کد ۱۰۰
ست تی شرت و شلوار نوزادی | کد 280ZA

۳

فشارسنج بازویی امرن | M6 Comfort

۳

کتابخوان آمازون | 8 GB/Kindle 10th Generation

۳

۴

فشار سنج بیورر | BM 85

۴

کتابخوان آمازون | /Kindle Paperwhiteنسل دهم32 GB/

۴

ست بادی و شلوار نوزادی | کد 3100

۵

فشارسنج بازویی امرن | M3

۵

کتابخوان آمازون | 32 GB /Kindle Oasis

۵

گزارش سال ۱۴۰۰
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پر فروشترینهای آشپرخانه (ریالی)

رتبه

پر فروشترینهای قطعات و تجهیزات خورشیدی (ریالی)

1

رتبه

قهوه جوش و اسپرسو ساز دستی
6 Cup

پر فروشترینهای گل طبیعی (ریالی)

1

رتبه

سیستم روشنایی و پاوربانک خورشیدی
و اسپیکر کامیسیف KM-915 -

2

کباب پز دادلیسان | ۲۰۲۰

2

سیستم روشنایی خورشیدی رساما | 217

1

گیاهطبیعیسانسوریا
AS-27

2

گیاه طبیعی کاکتوس و ساکولنت آیدین کاکتوس |  12 - CB-004عددی

۳

زودپز پارس اســتیل | کد /۶۰۰گنجایش  ۶لیتر

۳

سیستم روشنایی خورشیدی جی دی الیت | GD7

۳

گیاه طبیعی بامبو | D-16

۴

قهوه جوش اسپرسو ساز | Cup ۳

۴

پنل خورشیدی رستارسوالر | /RTM100Mظرفیت  100وات

۴

گیاه طبیعی پتوس | P-12

۵

کباب پز ضیافت | تابش۲۰۲۰/

۵

چراغ خورشیدی | BAMA135

۵

گیاه طبیعی سانسوریا شمشیری ابلغ | کدAS-7- 1

پر فروشترینهای خواب (ریالی)

رتبه

پر فروشترینهای تجهیزات جانبی کامپیوتر (ریالی)

1

رتبه

تشک طبی رویال
/M07یک نفره سایز  ۹۰ × ۲۰۰سانتیمتر

پر فروشترینهای لوازم سفر و کمپینگ (ریالی)

1

رتبه

هدفون بی سیم اپل
 AirPods Proهمراه با محفظه شارژ

2

محافظ تشک دو نفره رویا | سایز  ۲۰۰ × ۱۶۰سانتیمتر

2

هدفون بی سیم سامسونگ | Galaxy Buds Pro

1

فالسک هوشمند
/۰۵۸گنجایش  ۰.۵لیتر

2

چادر مسافرتی  8نفره اف آی تی تنت | Double Roof T22

۳

تشک رویال اصل | /E003دو نفره سایز  ۱۶۰ × ۲۰۰سانتیمتر

۳

ی سیم اپل | AirPods New Generation
هدفون ب 

۳

اجاق سفری | PR

۴

پتو گلبافت | کد /500Sسایز  ۱۶۰ × ۲۲۰سانتیمتر

۴

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال | My Passport/2 GB

۴

یخچال سفری باسئوس | Zero Space

۵

سرویس روتختی مدل قلب کالسیک | کد /DE001یک نفره  ۴تکه

۵

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال | My Passport/1 GB

۵

بیسیم موتو |  R4بسته  ۲عددی

گزارش سال ۱۴۰۰
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راهکارهای بازاریابی دیجیکاال
کمک به برندها و فروشندگان برای فروش مؤثرتر
در مارکتپلیـــس دیجـــیکاال ،بیـــش از  7.5میلیون تنوع کاالیی توســـط هزاران برند و دهها هزار فروشـــنده ارائه شـــده اســـت که حـــدود  ۴۰میلیون کاربـــر ماهانه از این محصـــوالت بازدید و
اقـــدام بـــه خرید میکنند .در ایـــن میان توان فناورانه دیجیکاال با اســـتفاده از هـــوش مصنوعی ،رفتار مخاطبان را بررســـی میکند و با تحلیـــل آن ،اطالعات ارزشـــمندی را در اختیار متخصصان
بازاریابـــی و تبلیغـــات دیجیکاال قرار میدهد؛ اطالعاتی که در طراحی خدمات هوشـــمند ،متنوع و شخصیســـازی شـــده برای هر برند و فروشـــنده راهگشاســـت.
ســـرویس تبلیغاتـــی جســـتجو محور دیجیکاال که از ســـال  1399شـــروع به کار کرد بـــا ارائ ه خدمات به فروشـــندگان و برندها ،آنها را بیش از گذشـــته نســـبت بـــه تحقق اهداف بازاریابیشـــان
مطمئـــن میکنـــد .واحد تبلیغـــات دیجیکاال مانند یک شـــریک تجاری در کنـــار برندها و فروشـــندگان قرار میگیرد و بـــا ارائه راهکارهـــای بازاریابی به آنهـــا کمک میکند تا حضـــور پر قدرت و
فـــروش موثر را در بزرگترین فروشـــگاه آنالین کشـــور تجربه کنند.

+۳۰۰

+۱۵٬۰۰۰

۱۵٪

برند ایرانی دارای همکاری
با خدمات تبلیغات

فروشنده دیجیکاال بهرهمند از
تبلیغات مبتنی بر جستجو

سهم از بازار تبلیغات دیجیتال ایران

فصل ششم
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جشنوارهجاییبرایبهترینها
اســـتفاده از آمـــار و ارقـــام در کنـــار ویژگیهـــای دیجـــیکاال ،بهتریـــن راه بـــرای
روایت ــی جذابت ــر ،واقعیت ــر و ملموست ــر از چگونگ ــی تبدی ــل ش ــدن دیجــیکاال
ب ــه جای ــی ب ــرای کن ــار ه ــم ق ــرار گرفت ــن بهترینهاس ــت .در س ــال  1400کمپی ــن
س ــاالنه دیجــیکاال ب ــا مش ــارکت برنده ــا ب ــرای دومینب ــار در ابع ــادی بزرگت ــر و
عمیقتـــر برگـــزار شـــد.
در جشـــنواره جایـــی بـــرای بهترینها ،بـــرای همه برندهـــا قصهای متفـــاوت بر
اســـاس آمار و ارقام بهدســـت آمـــده از تجربههای مخاطبان در بســـتر دیجیکاال
و دســـتاورد برندها تدوین شـــد .قصـــهای که بر تقویـــت این ارتباط و تحســـین
دســـتاوردها تاکیـــد دارد تا نشـــان دهد رســـالت دیجـــیکاال در ایجـــاد بهترین
تجربـــه خرید و فـــروش آنالین همچنـــان ادامه دارد.

۸۷/۵٪

+۴۵
نسبت به سال ۹۹

برند ایرانی و خارجی حاضر در کمپین

118/۷٪

+350
نسبت به سال ۹۹

اکران در تهران

گزارش سال ۱۴۰۰
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پرجستجوترین برندهای ایرانی در دیجیکاال

پرجستجوترین برندهای خارجی در دیجیکاال

سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۰

219,272

8,835,231

215,169

8,223,099

152,377

5,063,038

132,769

319,823

127,204

292,958

فصل ششم
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۶٬۸۲۳

سهم فروش کاالهای ایرانی در دیجیکاال

تعداد برند ایرانی

بر اساس تعداد کاالی فروش رفته

تا پایان سال  1400

در ســـال  1400حدود  ۷۹%از فروش تعدادی
دیجیکاال متعلق به کاالهـــای ایرانی بود.

تعداد برند ایرانی

۱۰۰٪

۱۱ ٪

۶٬۸۲۳

رشد نسبت به سال ۹۹

۶٬۱۵۶

۹۰٪
۸۰٪
۷۰٪

۷۹%

۶۰٪
۵۰٪

۲٬۵۱۲

۴۰٪

۱٬۷۶۳

۳۰٪
۲۰٪
۱۰٪
۰٪
۱۴۰۰
کاالهای ایرانی

۱۳۹۹

1398
کاالهای خارجی

۱۳۹۷

1396

۱۴۰۰

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

گزارش سال ۱۴۰۰
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پرفروشترین برندهای ایرانی
سال ۱۴۰۰

نام برند

تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۹
+۱

پارس خزر

-۱

ایکس ویژن

+۱

تسکو

+۲

مهیا پروتئین

0

اسنوا

5+

الفارر

+238

بست

-۵

پاکشوما

-۲

چشمه نور

+2

اخوان

سهم فروش ریالی

35%

۳۰%

۲۵%

۲۰%

۱۵%

۱۰%

۵%

0%
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پرفروشترین برندهای خارجی
سال ۱۴۰۰

نام برند

تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۹
0

سامسونگ

0

شیائومی

0

اپل

+2

لنوو

-۱

ایسوس

+۳

اچپی

+۱

نوکیا

+۳

جی پالس

+۱

وسترن دیجیتال

-5

هوآوی

سهم فروش ریالی

25%

۲۰%

۱۵%

۱۰%

۵%

0%

گزارش سال ۱۴۰۰
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پرفروشترین برندهای تلویزیون
سال ۱۴۰۰

نام برند

تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۹
+۲

جیپالس

-۱

ایکس ویژن

+۴

دوو

+۲

اسنوا

-۱

تی سی ال

-۴

بست

+۱۱

سام

+۸

فیلیپس

-۱

شهاب

0

سامسونگ

سهم فروش ریالی

۳۰%

۲۵%

۲۰%

۱۵%

۱۰%

۵%

0%

فصل ششم
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پرفروشترین برندهای عطر و ادوکلن
سال ۱۴۰۰

نام برند

تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۹
+۱

ژک ساف

+۲

اسکالره

+3

فراگرنس ورد

+3

اسمارت کالکشن

-۴

امپر

-۳

لنکوم

+۴

ریو کالکشن

-۳

اللیک

+۴۶

نیفتی

+۶

رودیر

سهم فروش ریالی

۱۴%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

گزارش سال ۱۴۰۰
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پرفروشترین برندهای دوربین
سال ۱۴۰۰

نام برند

تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۹
0

کانن

+۱

فوجی فیلم

+1

گوپرو

-2

نیکون

-1

وای فو

+7

سونتی ِمی
ِ

0

سونی

0

دی جی آی

+20

اینستا 360

-5

سامسونگ

سهم فروش ریالی

۶۰%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

فصل ششم
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پرفروشترین برندهای لپتاپ و الترابوک
سال ۱۴۰۰

نام برند

تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۹
+1

لنوو

-۱

ایسوس

۰

اچپی

+1

اپل

-۱

ایسر

+4

ام اس آی

0

دل

0

هوآوی

-۳

مایکروسافت

برند جدید

سهم فروش ریالی

ریزر

50%

40%

30%

۲۰%

10%

0%

گزارش سال ۱۴۰۰
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پرفروشترین برندهای یخچال و فریزر
سال ۱۴۰۰

نام برند

تغییر رتبه برند نسبت به سال 99
0

امرسان

+۱

دوو

-۱

ایستکول

0

اسنوا

0

جی پالس

+۱۱

الکترو استیل

+۳

ایکس ویژن

+۱۶

دیپوینت

0

تی سی ال

-۴

فیلور

سهم فروش ریالی

۲۰%

۱۵%

۱۰%

۵%

0%

فصل ششم
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پرفروشترین برندهای مواد غذایی
سال ۱۴۰۰

نام برند

تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۹
0

مهیا پروتئین

۰

گلستان

+۳

کاله

+۱

مصطفوی

-۲

طبیعت

+۱۰

الدن

-۳

پویا پروتئین

-۱

نسکافه

-۱

سحرخیز

-۱

آقاجانیان

سهم فروش ریالی

۸%

7%

۶%

5%

۴%

3%

۲%

1%

0%

گزارش سال ۱۴۰۰
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پرفروشترین برندهای ساعت هوشمند
سال ۱۴۰۰

نام برند

تغییر رتبه برند نسبت به سال 99
0

سامسونگ

۰

اپل

+۱

شیائومی

+۱

امیزفیت

+۲

هوآوی

۰

هایلو

-۳

آنر

۰

میدسان

برند جدید

لووکا

+۹

سهم فروش ریالی

دات کاما

30%

۲۵%

۲۰%

۱۵%

۱۰%

۵%

0%

فصل ششم

کاالها و برندها

111

پرفروشترین برندهای کنسول و لوازم جانبی بازی
سال ۱۴۰۰

نام برند

تغییر رتبه برند نسبت به سال 99
0

سونی

۰

مایکروسافت

۰

تسکو

۰

دابی

+۵۹

پاناتک

۰

اسپارک فاکس

+۱

یورو کوانتوم

-۱

ونوس

+۱

ایکس باکس

+۴

نینتندو

سهم فروش ریالی

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

گزارش سال ۱۴۰۰
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پرفروشترین برندهای گوشی موبایل
سال ۱۴۰۰

تغییر رتبه برند نسبت به سال 99

1

رتبه

سامسونگ

رتبه

شیائومی

0

رتبه
اپل

0

6

رتبه

2

آنر

-۱

رتبه

7

موتوروال

+3

3

رتبه
نوکیا

0

رتبه

4

8

جیپالس

+3

رتبه

هوآوی

-۱

+۲

رتبه

5

9

رتبه

10

اینفینیکس

ریلمی

برندجدید

برندجدید

فصل اول

دیجیکاال در یک نگاه

تعدادی از همکاران دیجیکاال در دفتر ونکپالزا
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دیجیکاال مهر؛ بزرگترین پروژه مسئولیت اجتماعی دیجیکاال در سال ۱۴۰۰
دیجیکاالمهـــر بـــه عنوان مســـیری جدید و شـــفاف برای نیکـــوکاری از مهر مـــاه  1400آغاز به کار کـــرد .در این پلتفـــرم کاربران میتوانند در مســـیری ســـاده و مطمئن در پروژههـــای نیکوکاری
کـــه با اهداف اجتماعی و محیط زیســـتی تعریف شـــدهاند مشـــارکت کننـــد .در دیجیکاال مهـــر کاربران با خرید مســـتقیم کاالهای مورد نیاز این موسســـهها بـــه هر اندازهای کـــه تمایل دارند
میتوانند در مســـیر مهربانی نقش داشـــته باشـــند .تمامی ســـبدهای نیکوکاری خریداری شـــده توســـط کاربران بهصورت رایگان برای موسســـههای مردمنهاد و خیریه ارســـال میشـــود.
یکی از مســـائلی که نیکوکاران و شـــرکتهای فعال در زمینه مســـئولیت اجتماعی با آن مواجه هســـتند شناســـایی ســـازمانهای مردم نهاد و مؤسســـات خیریهای اســـت که از استانداردهای
الزم بـــرای ارائه ســـرویس و بهبود اهداف اجتماعی و محیط زیســـتی برخوردارند .بیتردید ،شـــناخت مســـیر صحیح نیکوکاری گام اول برای ارتباط و حمایت اســـت .شناســـایی این موسســـهها
و حمایت از آنها در فضایی ســـاده و شـــفاف دغدغهای اســـت کـــه دیجیکاال مهر به آن پاســـخ میدهد.

۵٬۲۵۳
نیکوکار

۱۱/۵

میلیارد لایر

مجموع نیکوکاری

28٬114
کاالی اهدا شده

۱/۳۶

میلیون ریال

میانگین مبلغ سبدهای نیکوکاری

فصل اول

دیجیکاال در یک نگاه
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حوزههای مسئولیت اجتماعی در دیجیکاال
ُ
بوکارهای خرد ،حمایت از پروژههای
توســـعه پایدار و متوازن در جامع ه ایرانی نقطه تمرکز اصلی دیجیکاال در حوزه مســـئولیت اجتماعی اســـت .تعریف و پیشـــبرد پروژههایی در زمینه توســـعه کســـ 
ط زیســـتی همگی بخشـــی از اهداف توســـعه پایدار محســـوب میشـــوند.
ط کار و کاهش تاثیرات محی 
نیکـــوکاری و توانمندســـازی مؤسســـههای مـــردم نهاد ،توجـــه به تجربـــه کارکنان در محیـــ 
دیجـــیکاال معتقد اســـت که جامعه ایرانی زمانی به توســـعه دســـت خواهد یافت که تعامالت پایـــدار و بلندمدت در ارتباط با دولت ،شـــرکتهای خصوصی و نهادهای مدنی برقرار شـــود .توســـعه
زیرســـاختهای مورد نیاز در ســـال  1400دیجیکاال را نســـبت به ســـالهای گذشـــته در مســـیر شـــفافتر و قدرتمندتری بـــرای تحقق اهداف و مســـئولیتهای اجتماعـــی قرار داد.

جامعه

بازار

محیط زیست

محیط کار

•نقشآفرینی در راســتای تحقق عدالت
اجتماعی و دســــــترسی برابر برای همه
مردم ایران
•ایجــاد مســــیری شــفاف و قابــل اعتماد
بــرای نیکــوکاری

•اشتغالزایی پایدار
•توانمندســـــ ــازی جوام ــع محل ــی و افزای ــش
برخــــــــورداری آنهـــا از قابلیتهــــــای بـــازار
تجـــارت الکترونیـــک

•کاهـــش اثــــــــرات محیـــط زیســــــتی
ناشـــی از فعالیتهـــای دیجـــیکاال بـــا
بهینــــــــه کردن مســــیرهای ارســــال و
جمــعآوری کاالهــــــ ــا
•کاهش مصرف ســــــوخت
•بازگردانی کارتنهای دیجیکاال

•بهبــــــود وضعیــــــت ســـــــامت و
ایمنـــی در محیــــــط کار
•ایجـــــاد بســــــــتر فرصـــــــــتهای
مشــارکتدر پروژههــاینیکــوکاری

کمپین مسئولیت اجتماعی دیجیکاال در سال  ۱۳۹۹که در روزهای اوج محدودیتهای تردد کووید  ۱۹اجرا شد.
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توانمندسازی کسبوکارهای بومیمحلی
ن هم از دل روســـتاها و شـــهرهایی با فاصله هزاران کیلومتر از پایتخت ،در پاییز  1399رقم خورد .پروژهای برای توانمندســـازی کســـبوکارهای
عرضه رســـتهای جدید از محصوالت در دیجیکاال ،آ 
بومیمحلـــی تـــا بتواننـــد در بازار بزرگ تجارت الکترونیک ایران ســـهیم باشـــند .دیجیکاال امکان عرضه محصوالت بومی روســـتاییان را در راســـتای تحقق مســـئولیت اجتماعی خـــود کلید زد که
بـــا همکاری  15نهاد فعـــال در حوزه محرومیتزدایی و  35اســـتارتاپ اجتماعی محلی در حال اجرا اســـت.
تـــاش بـــرای اشـــتغالزایی ،کمک بـــه افزایـــش تولید محصـــوالت محلی و روســـتایی بـــه عنـــوان ارزش اقتصادی محـــور در هر منطقـــه ،افزایش ســـهم محصوالت روســـتایی در ســـبد خرید
خانوارهـــای شـــهری ،ایجـــاد جریان درآمـــدی پایدار بـــرای تولیدکننـــده محلی و روســـتایی از اهـــداف دیجـــیکاال در راهانـــدازی پروژه توســـعه کســـبوکارهای بومیمحلی بوده اســـت.

۳٬۴85

۳۰٬۴۴۴

۱۷

فروشنده بومیمحلی

تنوع محصول

مرکز پشتیبانی تجارت الکترونیک
راه اندازی شده

نشان محصوالت بومیمحلی در دیجیکاال
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گستردگی جغرافیایی فروشندگان بومیمحلی
تهران
اصفهان
خراسان رضوی
آذربایجان شرقی
البرز
فارس
آذربایجان غربی
کرمانشاه
مازندران
زنجان
همدان
خوزستان
گیالن
کرمان
سیستان و بلوچستان
خراسان جنوبی
قم
سمنان
بوشهر
اردیبل
مرکزی
هرمزگان
کردستان
گلستان
لرستان
ایالم
یزد
خراسان شمالی
چهارمحال و بختیاری
قزوین
کهگیلویه و بویراحمد

در ســـال  ۱۴۰۰فروشندگان بومیمحلی از سراســـــر ایران در دیجیکاال حضور داشتند.

اردبیل
خراسان
شمالی

آذربایجان
شرقی
گیالن

گلستان

زنجان

مازندران
خراسان رضوی

البرز

قزوین
کردستان

تهران

سمنان

قم

همدان
مرکزی

چهارمحال
و بختیاری

یزد

کهگیلویه و
بویراحمد
کرمان
فارس
بوشهر

سیستان و بلوچستان

هرمزگان

کرمانشاه
لرستان

اصفهان

خراسان جنوبی

آذربایجان
غربی

خوزستان

ایالم

گزارش سال ۱۴۰۰
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داستان موفقیت کسبوکارهای کوچک و محلی
در دیجیکاال هر فروشگاه و هر فروشنده داستانی دارد .داستانی پر فراز و فرود که میتواند الهام بخش همه صنعتگران ،تولیدکنندگان و هنرمندان باشد.
فروش ــگاه نوم ــد مارک ــت  -محم ــد ملکش ــاهی محصوالت ــی از ایله ــای

مجموعــه الکوگیــل  -مریم حســینزاده تمام تالشــش را میکنــد تا به کمک

فروشـــگاه پرونـــد  -ســـهیل اخالقـــی طبیعتگـــردی اســـت کـــه بـــا ســـفر

کوچنــده زاگــرس را عرضه میکند که پشــت هر محصول آن داســتانی از یک

دیجیکاال عطر چای مزارع گیالن را به تمام نقاط ایران برســاند.

ب ــه روس ــتاهای ای ــران و هم ــکاری ب ــا پ ــروژه توانمندس ــازی کســبوکارهای

فــرد ،خانــواده یــا ایل اســت.

بومیمحلـــی دیجـــیکاال بـــه اقتصـــاد محلـــی روســـتاها کمـــک میکنـــد.

فروشـگاه حصیربافی  -لیلی عرفانینیا با برگزاری کالسهای آموزشـی برای

فروشــگاه در پلی اســتر -آقای دالوری با همراهی تعدادی از افراد خانواده

فروشگاه گل گلخونمون  -سارا سیفی به همراه خانوادهاش به پرورش گل

زنان خوزستانی به آنها کمک میکند تا در کنار یادگیری هنر حصیربافی کسب

و وام اندک ــی ،ش ــروع ب ــه س ــاخت تزئین ــات آکواری ــوم ک ــرد و کارگاه ــش را از

و گیاه مشغول است و از طریق ارسال توسط فروشنده در دیجیکاال توانسته

درآمدکنند..

ورشکستگی نجات داد.

کسبوکار خود را توسعه دهد.

گزارش سال ۱۴۰۰
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اهدای مستقیم کاال به موسسههای خیریه
دیجــیکاال بــا اهــدای کاال بــه موسســههای خیریــه و نیکــوکاری همــکار در
پــروژه دیجــیکاال مهــر در ایــن مســیر مهربانــی همــراه کاربــران خــود اســت .در
ســال  1400بهطــور مســتقیم بیــش از  8300کاال در دســتهبندیهای متنــوع
از گوشــی موبایــل تــا لــوازم خانگــی و مــواد غذایــی و بهداشــتی بــه اقشــار در
معــرض آســیب اهــدا شــد.

پروژه دست مهر
دســت مهــر پــروژهای بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان در معــرض آســیب و یــا توانیــاب اســت کــه بــا حمایــت ســازمانهای نیکــوکاری در مراکــز کارآفرینــی بــرای کســب مهارتهــای تولیــد و اســتقالل
اقتصــادی فعالیــت میکننــد .دیج ـیکاال بــا حمایتهــای کوتاهمــدت در قالــب برگــزاری کمپینهــای فــروش کاال ،تخفیــف در کمیســیون فروشــندگان ،پشــتیبانی و آمــوزش ایــن افــراد تــاش
میکنــد تــا شــرایط الزم بــرای حضــور آنهــا در فضــای دیجیتــال را فراهــم کنــد.

نشان محصوالت فروشندگان دست مهر

برای خرید در مسیر مهربانی اسکن کنید

فصل هفتم
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پویش کیف مهربانی
کمپیــن کیــف مهربانــی در مهــر مــاه  1400بــا مشــارکت  1376نفــر از کاربــران
دیجــیکاال مهــر بــه مــدت  20روز برگــزار شــد .در ایــن طــرح ،کیفهــای مهربانــی
شــامل کولــه ،لوازمالتحریــر و تبلــت بــرای  500دانشآمــوز کــم برخــوردار تهیــه و
توســط مؤسســه مــردم نهــاد مهــر گیتــی ارســال شــد.

پویش یلدا به مهربانی
کمپیــن یلــدا بــه مهربانــی در آســتانه شــب یلــدا و بــرای حمایــت از افــرادی کــه بــه
دلیــل نداشــتن ســر پنــاه ناچــار بــه زندگــی در خیابــان هســتند بــا حمایــت کاربــران
دیجـیکاال مهــر برگــزار شــد .در ایــن طــرح ،تجهیــزات گرمایشــی و بهداشــتی شــامل
لبــاس گــرم و برخــی اقــام بهداشــتی بــرای  800فــرد کارتــن خــواب تأمیــن شــد و بــا
نظــارت انجمــن طلــوع بینشــانها در اختیــار ایــن افــراد قــرار گرفــت.
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اقدامات مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست با هدف کاهش تولید پسماند

مصرف پالستیک در بستهبندی سفارشها

۹۰%

کاهش

مصرف کارتن در بستهبندی سفارشها

+۵۰۰

تن کاهش

تصفیه فاضالب برای مصرف کشاورزی

+۳٬۶۰۰

متر مکعب  در ماه

اســـتفاده از کارتنهـــای بـــدون اســـتفاده بهجـــای

در پـــروژه بهینهســـازی اســـتفاده از کارتنهـــا بـــرای

سیستم تصفیه فاضالب به روش  SSBدر مرکز پردازش

پالســـتیک بـــرای جلوگیـــری از آســـیب دیـــدن کاالهـــا

یـــک ســـفارش ،کارتـــن بســـتهبندی بـــرای کاالهایـــی

دانش دیجیکاال در دی ماه 1400راهاندازی شد تا خروجی

در بســـتهبندی ســـفارشها ،موجـــب شـــد مصـــرف

کـــه خودشـــان بســـتهبندی دارنـــد حـــذف شـــد .ایـــن

آب فاضالب این مرکز منطبق بر استاندارد کیفیت

پالســـــتیک بــا  90درصــد کاهــش ،از  16428کیلوگـــــرم

اق ــدام منج ــر ب ــه کاه ــش مص ــرف  ۵۰۵ت ــن کارت ــن در

ط زیست باشد.
آبهای ایران در سازمان حفاظت از محی 

در ابت ــدای س ــال  1400ب ــه  1550کیلوگ ــرم در اس ــفند

بســـتهبندی ســـفارشها شـــد.

اکنون این سیستم روزانه  120متر مکعب آب تمیز تولید

 1400برســـد.

میکند که از آن برای آبیاری محصوالت کشاورزی در
مناطق اطراف مرکز پردازش دانش استفاده میشود.

فصل هفتم

مسئولیت اجتماعی

اقدامات مسئولیت اجتماعی در حوزه
محیط زیست برای ایجاد چرخه بازیابی

بازگردانی کارتنهای دیجی کاال
در بهمـن مـاه سـال  ،1400پـروژه جمـعآوری کارتن سـفارشهای دیجـیکاال بهطور
آزمایشـی در برخـی مناطـق تهـران بهصـورت محـدود آغـاز شـد .ایـن طـرح اولیـه بـا
هـدف ارزیابـی میـزان اسـتقبال کاربـران و بهبـود فرایندهـا در جهـت برنامهریـزی
فـاز اصلـی در سـال  1401انجام شـد.

کمپین قصهباف
تولی ــد محصول ــی زیب ــا و اصی ــل ب ــه ن ــام َپ ــاس از لباسه ــای اس ــتفاده ش ــده،
ه ــدف تعری ــف پ ــروژهای بهن ــام «قصهب ــاف» ب ــود ک ــه ب ــا هم ــکاری مش ــترک
دیجــیکاال ،کم ــدا و خان ــه هف ــت دس ــت در ش ــهریور  1400برگ ــزار ش ــد .در ای ــن
ُ
کمپی ــن ،ی ــک ت ــن لب ــاس جمــعآوری ش ــده توس ــط کارب ــران ش ــبکه اجتماع ــی
کم ــدا ،در اختی ــار خان ــه هف ــت دس ــت ق ــرار گرف ــت ت ــا توس ــط زن ــان سرپرس ــت
خانـــواده اســـتان خراســـان جنوبـــی بـــه محصولـــی اصیـــل و آمـــاده عرضـــه بـــه
ب ــازار تبدی ــل ش ــود.
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اقدامات مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست برای کاهش مخاطرات تغییرات اقلیمی
حفظ جنگلهای زاگرس با حمایت از تجهیز
گروههای مردمی
جنگلهـای زاگـرس بـا وسـعت  ۶میلیـون هکتـار ،بیشـترین تراکـم گونههـای
مختلـف بلـوط در ایـران را دارد و حـدود  ۴۰درصـد آب کشـور را تامیـن میکنـد.
علاوه بـر ایـن ،زاگـرس زیسـتگاه گونههـای مهـم گیاهـی و جانـوری اسـت کـه بـه
واسـطه آتشسـوز یهای گسـترده و کمبـود تجهیـزات فعـاالن محیـط زیسـت
محلـی در معـرض خطـر قـرار دارد .دیجـیکاال با هدف حفـظ این میراث ارزشـمند و با
همـکاری انجمنهـای محلـی پویـش «یـاری نگهبانـان زاگـرس» را برگزار کـرد .در این
طـرح ،کاربـران دیجـیکاال بـا مشـارکت در تجهیـز گروههـای محلـی در کنتـرل و مهـار
آتشسـوز یهای جنگلهـای زاگـرس نقـش داشـتند.

کاهش آالیندهها با بهینهسازی مسیر طی شده
برای تحویل سفارش
کاهش مســـافت طی شـــده برای رســـاندن ســـفارشها به دســـت مشـــتریان میتواند تاثیـــر قابل توجهـــی در مصرف ســـوخت و در نتیجه کاهـــش آالیندههای هوا داشـــته باشـــد .فاز دوم
پروژه بهینهســـازی مســـیر طی شـــده در سیســـتم حملونقل دیجیکاال با اســـتفاده از هوش مصنوعی در ســـال  1400انجام شـــد .این پروژه در شـــهرهایی که تحویل کاال مســـتقیما توســـط
مســـیر رســـاندن ســـفارش به دســـت مشـــتریان نســـبت به ســـال گذشـــته شده است.
دیجیکاال انجام میشـــود موفق به کاهش  34درصدی ،در
ِ
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مسئولیت اجتماعی
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سبز و دیجیتال
ی ومحلی دیجیکاال در ســـال  1400با عنوان ســـبز و دیجیتال ،با هدف بهبود معیشـــت ســـاکنان حوضه
بوکارهای بوم 
پروژه مشـــترک میان برنامه توســـعه ملل متحد ( )UNDPو توســـعه کســـ 
آبریـــز دریاچـــه ارومیه طراحی و اجرا شـــد .ترویج پایداری محیطزیســـتی ،دسترســـی بـــه بازارهـــای دیجیتال و بهبود معیشـــت جوامع محلـــی ،ایجاد تنوع در میـــان خریداران محصـــوالت محلی ،و
معرفـــی تجارت عادالنه و دوســـتدار محیطزیســـت به مصرفکننـــدگان از اهداف این پروژه هســـتند.

110

+۳۰۰

۱۱

فروشندگان مشارکت کننده ساکن
روستاهای حوضه دریاچه ارومیه

محصول بارگذاری شده در دیجیکاال

مرکز پشتیبانی خرد تجارت الکترونیک
تجهیز شده در منطقه

برای مشاهده محصوالت مشاغل سبز پیرامون دریاچه ارومیه اسکن کنید
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بازدید دانشـــــجویان دانشـــــکده کارآفرینی دانشگاه
شهید بهشتی از مرکز پردازش سفارشهای دیجیکاال
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سفر به دنیای دیجیکاال
پس از ســـه ســـال برگزاری تورهـــای بازدید از مرکز پردازش ســـفارشهای دانـــش دیجیکاال با حضـــور عالقهمندان و مخاطبـــان ،پروژه «دیجیکاال اکســـپلور» آغاز بـــهکار کرد .این پـــروژه فرصتی را
برای عموم افراد به وجود میآورد تا از نزدیک ســـفری به دنیای دیجیکاال داشـــته باشـــند .در ســـال  ،۱۴۰۰دیجیکاال اکســـپلور میزبان دانشـــجویانی از دانشـــگاههای تهران ،شـــهید بهشـــتی،
صنعتـــی امیرکبیـــر ،علـــم و صنعـــت ،الزهرا ،مدیـــران و همکاران شـــرکتهایی چـــون فوالد کویـــر ،الجی ،ســـپاهان باطری ،پـــگاه اصفهـــان ،فوالد مبارکه ،اســـنوا ،مســـتر بلیط ،اســـنپ ،گروه
هزاردســـتان ،یکتانت ،همآوا ،توانیر ،ســـازمان تامین اجتماعی ،ســـردبیران نشـــریات مســـتقل کشـــور ،ســـازمانهای مردم نهـــاد و خیریههـــای فعال در دیجـــیکاال مهر ،تعـــدادی از نمایندگان
مجلس شـــورای اســـامی و ...بـــود که از مرکز پـــردازش ســـفارشهای دانش بازدیـــد کردند و از نزدیک با دیجیکاال آشـــنا شـــدند.

۷۴

۹۳۸

۷۰۱

بازدید برگزار شده

بازدیدکننده حضوری

بازدیدکننده آنالین

برای سفر به دنیای دیجیکاال اسکن کنید
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فصل اول

دیجیکاال در یک نگاه
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فصل دوم

فروشندگان بومی محلی
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فصل سوم

محصوالت بومی محلی

154

فصل چهارم

رویدادها
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فصل پنجم

پشتیبانی
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فصل ششم

داستانهای موفقیت
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فصل هفتم

پروژههای مشارکتی

176

«ســفال کلپــورگان» از منحصربهفردتریــن انــواع ســفال در جهــان اســت کــه بــا شــیوهای بــه قدمــت  7هــزار ســال پیــش در روســتای
کلپ ــورگان بلوچس ــتان تولی ــد میش ــود و از آن ب ــه عن ــوان م ــوزه زن ــده س ــفال جه ــان ی ــاد میکنن ــد .ای ــن س ــفال توس ــط زن ــان بل ــوچ،
ح و نقشه ــای اصی ــل و تاریخ ــی تولی ــد و در ک ــوره اش ــتراکی ای ــن روس ــتا پخ ــت میش ــود.
ب ــدون چ ــرخ س ــفالگری و ب ــا ط ــر 

به نام او

آغاز یک راه…
رفتن به دل روســـتاها و شـــهرهایی در گوشـــه گوشـــه این خاک پهناور و تـــاش برای خلق درآمدی پایدار برای مردمان نجیب این ســـرزمین با این امید که نقشـــی در توســـعه پایـــدار جوامع محلی ایفا
کنیم ،جان کالم اوراقی اســـت که پیـــشرو میخوانید.
ایـــن گزارش ،روایتی اســـت روشـــن از راهـــی که برای عرضه محصـــوالت بومی محلـــی در دیجیکاال آغـــاز کردهایم و نتایجی که در مســـیر طی شـــده تاکنون به آن رســـیدهایم .میدانیم هنـــوز ابتدای
راهیـــم و این داســـتان هنوز به نیمه هم نرســـیده اســـت ،اما ایمـــان به هدف ،ما را در ادامه مســـیر راســـختر و مصممتـــر خواهد کرد.

در ایـــن گـــزارش بـــا برخی از محصوالت بومی ایرانی نیز آشـــنا میشـــوید که تصاویر آن در حین ســـفرهای آموزشـــی بـــه نقاط مختلف ایران توســـط تیم بومی محلـــی دیجیکاال ثبت شـــده و قصه آن
روایتـــی از زبان مردم اصیل آنجاســـت.

1

فصل اول

داستان یک تولد

«ج ــاروی سیس ــتانی» کاالییس ــت منحص ــر بهف ــرد در روس ــتاها و ش ــهرهای پیرام ــون ت ــاالب هام ــون
و رودخان ــه هیرمن ــد .در تولی ــد ای ــن گی ــاه از نیه ــای ن ــازک و بلن ــد گی ــاه کرت ــه اس ــتفاده میش ــود ک ــه
در اصط ــاح محل ــی ب ــه آن س ــینک میگوین ــد .ش ــکل باف ــت ای ــن ج ــارو ترکیب ــی زیب ــا ب ــرای آن ایج ــاد
میکن ــد و ن ــگاه ه ــر بینن ــدهای را ب ــه خ ــود جل ــب میکن ــد.
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افزایش سهم کسبوکارهای بومیمحلی در اقتصاد دیجیتال ایران
نیازمند مشارکت همه فعاالن این عرصه است
افشین خاکی ،مدیر پروژه توسعه کسبوکارهای بومیمحلی

مهمتریـن ظرفیـت تجـارت الکترونیـک ،حـذف فاصلههاسـت .امـروز صاحبـان کسـبوکارهای مختلـف بـزرگ و کوچـک بیـش از گذشـته نیازمنـد بهرهمنـدی از ایـن ظرفیت هسـتند .ظرفیتـی که اگر
چـه محدودیتـی بـرای آن متصـور نیسـتیم امـا کسـبوکارهای خـرد و محلـی بـرای اسـتفاده از آن نیازمنـد کسـب دانـش ،مهـارت و حتـی ایجـاد تغییراتـی در رویههـای مرسـوم پلتفرمهـای فـروش
آنالیـن هسـتند .مسـئلهای کـه هزینـه ،زمـان و انـرژی زیـادی نیـاز دارد و موجـب میشـود بازارگاههـای فـروش آنالیـن از ورود بـه عرصـه فـروش محصـوالت محلـی در حجـم بـاال خـودداری کنند.
دیجـــیکاال از ســـال  1399با پذیـــرش این چالش ،توانمندســـازی کســـبوکارهای بومی محلـــی را بهعنوان بزرگتریـــن اقدام مســـئولیت اجتماعی خود تعریف کـــرد تا در یک فراینـــد بلند مدت
بـــه توانمندســـازی کســـبوکارهای بومی محلی و ایجـــاد چرخه تولید ثـــروت پایدار در مناطق روســـتایی و کمتر برخـــوردار کمک کند.
تحقـــق این ایـــده نیازمند یک اقـــدام جمعی بـــا همراهی نهادهای عمومی متولی و اســـتارتاپهای فعال در توســـعه محلی اســـت .خوشـــبختانه امروز پس از گذشـــت یکونیم ســـال از آغاز
ایـــن راه 12 ،نهـــاد و بیش از  30اســـتارتاپ همراه ما شـــدهاند .آموزشهـــای متعدد حضوری و آنالین برای تســـهیلگران و فعـــاالن محلی برگزار شـــده ،فرایندهای ورود ،درج محصول ،ارســـال و
انبارش تا حد امکان با شـــرایط این کســـبوکارها متناســـب شـــده اســـت و اکنـــون نزدیک به  3500کســـبوکار خرد بومی محلـــی در این پروژه حضـــور دارند.
محلی متعلق به گوشـــه گوشـــه ایران در کنار ســـایر محصـــوالت دیجیکاال در دســـترس همه مردم
محصوالت با کیفیت و برندســـازی شـــده بومی
بـــه این امیـــد که در آیندهای نه چندان دور
ِ
ِ

باشـــد و بتوانیم بـــا ایجاد جریان درآمـــدی پایدار در جوامع محلی ،گامی در مســـیر توســـعه آنها برداریم.
در این مسیر ما آماده همکاری با تمامی فعاالن این عرصه هستیم.
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داستان یک تولد
عرضـــه رســـتهای جدید از محصـــوالت در دیجیکاال ،آنهم از دل روســـتاها و شـــهرهایی با فاصله هـــزاران کیلومتری از پایتخـــت ،آن تولد مبارکی بود کـــه در رنگارنگ پاییـــز  1399رخ داد .در این
ســـال ،پروژه توســـعه کســـبوکارهای بومیمحلی کلید خورد و با تحقق آن ،جوامع محلی سراســـر کشـــور ایـــن امکان را یافتند تـــا بتوانند در بازار بزرگ تجارت الکترونیک ایران ســـهیم شـــوند.
انگیـــز ه اصلـــی دیجیکاال در اجرای ایـــن طرح حمایتی ،تحقق بخشـــیدن به نقش مســـئولیت اجتماعی این شـــرکت بود.
برخی از اهداف دیجیکاال در توسعه کسبوکارهای بومیمحلی:
تالش برای اشتغالزایی در مناطق روستایی
کمک به خلق ارزش اقتصادی در مناطق مختلف کشور از طریق کمک به افزایش تولید و فروش محصوالت محلی
کمک به شناسایی و معرفی محصوالت محلی سراسر ایران
ایجاد جریان درآمدی پایدار برای تولیدکنندگان محلی محصوالت
کمک به مهاجرت معکوس در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی
برای ارتباط با روســـتاهای سراســـر کشـــور و شناســـایی محصوالت محلـــی ،همراهی و یاری ســـازمانها و نهادهایـــی را طلب میکرد که ســـالها در این مناطـــق کار کرده بودند .بـــه این ترتیب
کارگـــروهمشـــترکیبـــانهادهـــای فعال در زمینه کســـبوکارهای بومی محلیتشـــکیل شـــد تا از ترکیـــبتجربه این نهادهـــا در همکاری با کســـبوکارهای روســـتایی ودیجـــیکاالدر تجارت
آنالین ،مدل عملیاتی مناســـبی به دســـت آید.
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مدل عملیاتی

1

مـــدل عملیاتـــی ترســـیم شـــده برای پـــروژه توســـعه کســـبوکارهای بومیو محلی بـــا تشـــکیل مراکز پشـــتیبانی تجـــارت الکترونیک شـــکل گرفـــت .این مراکز بـــه عنوان واســـط میان
تولیدکننـــدگان محصـــوالت محلـــی و دیجـــیکاال ،امور پشـــتیبانی اعم از بســـتهبندی و آمادهســـازی محصـــوالت را برای ارســـال بر عهـــده دارند.
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نشان محصوالت بومی محلی

ایجـــاد تمایـــز میان محصوالت بومیمحلـــی با محصوالت صنعتی موجـــود در دیجیکاال ،از جملـــه ضرورتهایی بود کـــه از همان اولین قدمها خـــود را نمایان کرد .پس نشـــان بومیو
محلـــی طراحـــی و بر روی محصوالت این رســـته درج شـــد .اکنون بســـیاری از مخاطبان دیجیکاال با این نشـــان آشـــنا هســـتند ،وقتی این نشـــان کنار یک کاال باشـــد ،به این معنی اســـت
کـــه این محصـــول در یک کارگاه کوچک خانگی یا روســـتایی و فضایی غیرصنعتی تولید شـــده اســـت.
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صفحه معرفی

اطالعات مربوط به اولین فروشندگان در سال ۱۳۹۹

قـــدم بعدی بـــرای آغـــاز بـــه کار رســـمی پـــروژه ،طراحی صفحـــه فـــرود محصوالت

٪۱۹

بومیمحلـــی بود .این صفحه ضمـــن معرفی و ارائـــه توضیحات درباره پـــروژه ،در 2

٪۳۶

بخـــش اصلی طراحی شـــد:

٪۱۶

• فروش محصوالت

٪۱۳

•فرم ثبت نام و دعوت فروشندگان بومیمحلی برای فعالیت در دیجیکاال
سایر استانها

اصفهان
کرمان

٪۶ ٪۶

٪۶

خوزستان
فارس

کرمانشاه
تهران

اولین فروشندگان براساس استان

٪۱۷
٪۱۰

٪۴۵
٪۲۸

مد و پوشاک
اولین بنر محصوالت بومی محلی در دیجیکاال

فعـــال شـــدن ایـــن صفحـــه بـــه تولـــد رســـمی پـــروژه توســـعه کســـبوکارهای
بومیومحلـــی در دیجـــیکاال انجامیـــد.

خوراکیها

خانهوکاشانه

صنایع دستی

اولین فروشندگان بر اساس دسته بندی کاال

در ابتدای پروژه کرمان استان پیشرو در تعداد فروشندگان بود و صنایع دستی
پر محصولترین گروه در میان دستهبندی محصوالت را به خود اختصاص داد.
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پروژه بومیمحلی در یک نگاه

تابستان ۱۳۹۹

پاییز ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه با نهادها

آموزش تسهیلگران

تدوین چهارچوب همکاری

جذب اولین تولیدکنندگان محلی و
درج محصول

تعیین نقاط پایلوت و شروع فرایند
اجرایی

طراحی نشان اختصاصی
محصوالت بومیمحلی

زمستان ۱۳۹۹

همکاری با صندوق کارآفرینی امید،
معاونت زنان ریاست جمهوری و وزارت
کار و رفاه اجتماعی
همکاری با کمیته امداد استان تهران
و سازمان اقدامات اصالحی زندانهای
کشور

فعال شدن لندینگ و نشان
اختصاصی و رونمایی رسمی پروژه

میزبانی از استارتاپهای بومیمحلی
کشور

آغاز همکاری با  ۱۴استارتاپ در حوزه
کارهای بومی محلی

معرفی پروژه در رویداد یلدا سامیت
تنوع بخشی به کانال های بازاریابی
محصوالت بومی محلی

بهار ۱۴۰۰

تابستان ۱۴۰۰

شروع همکاری با سازمان تعاون
روستایی کشور

فراخوان دریافت طرحهای کارآفرینی
محلی

شروع همکاری با شبکه ملی
سازمانهای مردم نهاد کشور

همکاری با صندوق بیمه کشاورزان،
روستاییان و عشایر کشور

کمپین فروش جشن رمضان -ویژه
مددجویان کمیته امداد

فعال شدن دشبوردهای پایش
عملکرد پروژه ،دشبورد عملکرد
محصوالت بومیمحلی

برگزاری دوره آموزشی حضوری
تعاونی های دشت سیستان
اضافه شدن دستهبندی بومیمحلی
به وبسایت دیجیکاال به عنوان یک
دستهبندی مستقل

ساخت مستندهای کوتاه داستان
موفقیت از فروشندگان بومیمحلی

اضافه کردن محتوا و مقاالت الزم در
بخش آکادمی فروشندگان دیجیکاال

پاییز ۱۴۰۰

همکاری با جهاد دانشگاهی
برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی
مشاغل خانگی استان زنجان
برگزاری کمپین آگاهی رسانی و
فروش محصوالت بومیمحلی
داوری و انتخاب طرحهای کارآفرینی
محلی ارسالی پس از اعالم فراخوان
معرفی پروژه در رویداد برخط
ایران

زمستان ۱۴۰۰

همکاری با دفتر توسعه ملل
متحد در اجرای پروژه توانمندکردن
بوکارهای سبز پیرامون دریاچه
کس 
ارومیه

انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد
کل کشور

برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی پارک
نوآوری زاهدان

ورود محصوالت بومیمحلی به
سایر دستهبندیهای دیجیکاال
مثل دیجیکاال جت و پلتفرم فروش
سازمانی دیجیکاال

2
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«پــاس» نوعــی گلیــم قدیمــی و پــر کاربــرد اســت کــه پــود آن از رشــته رشــته کــردن پارچههــای دور ریــز
در مناط ــق مختلف ــی از ای ــران تولی ــد میش ــود .اس ــتفاده مج ــدد از منس ــوجات مس ــتعمل و دور ری ــز در
تولی ــد پ ــاس از ای ــن ف ــرش محصول ــی بینظی ــر س ــاخته اس ــت ک ــه میتوان ــد در کاه ــش پس ــماند و
حف ــظ محی ــط زیس ــت بس ــیار موث ــر باش ــد.
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فروشندگان بومیمحلی
در حــال حاضــر بیــش از  3هــزار فروشــنده بوم ـیو محلــی از جــای جــای کشــور در دیج ـیکاال مشــغول بــه فــروش محصــوالت خــود هســتند .بخشــی از ایــن فروشــندگان بــه واســطه نهادهــای
هم ــکار و بخش ــی دیگ ــر ب ــه ص ــورت مس ــتقل متقاض ــی ف ــروش در دس ــته بوم ـیو محل ــی ش ــدهاند .نکت ــه قاب ــل توج ــه اینک ــه تع ــداد فروش ــندگان بوم ـیو محل ــی در دیج ـیکاال در س ــال 1400
 ۶براب ــر ش ــده اس ــت.

تعداد فروشندگان در نهادهای همکار
کمیتـــه امـــداد امـــام خمینی با  744فروشـــنده بیشـــترین تعداد فروشـــنده در میان نهادهـــای همکار را به خـــود اختصاص داده اســـت .معاونت زنان ریاســـت جمهوری با  325فروشـــنده و
ســـازمان بســـیج ســـازندگی با  168فروشـــنده در ردههای بعدی قرار دارند.

1800
1600
1400
1200

 ۳۴۸۵فروشنده

1000

بومی محلی

800
600
400
200
تعداد فروشندگان
بنیاد علوی

بنیاد حمایت
زندانیان

پارک علم و
فناوری سیستان

بیمه روستائیان
و عشایر

بنیاد برکت

وزارت کار

جهاد کشاورزی

استارتاپ های
محصوالت محلی

سازمانهای مردم
نهاد و خیریه

جهاد
دانشگاهی

دفتر توسعه
ملل متحد

سازمان امور
عشایر ایران

بسیج
سازندگی

معاونت
زنان ریاست
جمهوری

کمیته امداد
امام خمینی

ارگانیک

۰
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گستره استانی فروشندگان
اســـتان تهـــران بـــا  791فروشـــنده پیشـــتاز تعـــداد فروشـــندگان
بومیمحلـــی اســـت .پـــس از تهـــران ،اســـتان هـــای اصفهـــان و
خراســـان رضـــوی حائـــز رتبـــه هـــای دوم و ســـوم هســـتند.

سهم استانهای پیشتاز در فروشندگان بومی محلی
تهران

۷۹۱

اصفهان

۲۱۸

خراسان رضوی

۱۹۲

آذربایجان شرقی

۱۶۹

البرز

۱۶۳

فارس

۱۴۶

آذربایجان غربی

۱۴۳

کرمانشاه

۱۳۰

مازندران

۱۱۴

باالی ۵۰۰
150 - 250
100 - 150
50 - 100
کمتر از ۵۰
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روند رشد ماهانه فروشندگان
اردیبهشـــت مـــاه  ۱۴۰۰را میتـــوان نقطه طالیی جذب فروشـــنده بومیو محلی دانســـت .در این ماه با جذب  ۳۸۴فروشـــنده ،رکورد رشـــد ماهانه شکســـته شـــده اســـت .پس از آن شـــهریور،
بهمـــن و دی نیز دیگـــر ماههای طالیی بـــراب جذب فروشـــندگان به حســـاب میآیند.
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اولین فروشنده
اولین فروشـــنده که به پروژه توســـعه کســـبوکارهای بومیمحلی پیوســـت ،محصوالت ســـالم و روســـتایی ســـلوا بود .این اســـتارتاپ فعالیت خود را پنج ســـال پیش در اصفهـــان و با هدف
توســـعه کســـبوکارهای خانگی و روســـتایی آغاز کرده اســـت .محصوالت این فروشـــنده غالبا در دســـته بندی مواد خوراکی جـــای دارند که از همان مـــاه های ابتدایی فروش نیز با اســـتقبال
بســـیار خوبی از سوی مشـــتریان دیجیکاال مواجه شد.

سلوا

گزارش سال ۱۴۰۰
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بیشترین تعداد فروشنده برای یک محصول
هـــاون ســـنگی و زعفـــران ،رکـــورددار تعداد فروشـــنده در میان محصوالت بومی محلی هســـتند .شـــما میتوانید انواع هاون ســـنگی را در ســـایزها و شـــکلهای مختلف میـــان محصوالت
بومـــیو محلی بیابیـــد .زعفران ممتاز خراســـان نیز از جمله محصوالت با بیشـــترین تعداد فروشـــنده اســـت.
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دورترین فروشنده
دورترین فروشـــنده از تهران ،برند شـــیک دوچ اســـت که در شـــهر چابهار و در اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان ســـاکن اســـت و یک ســـال از حضورش در دیجیکاال میگذرد.این برند با توجه به
قدمـــت هنر ســـوز ندوزی در میان زنان این منطقه ،با هدف کمک به زنان سرپرســـت خانوار تاســـیس شـــده اســـت .پس از چندی ،مشـــکالت فـــروش و بازاریابی آنها را به ســـمت فروش آنالین
ســـوق داده و امروز توانســـتهاند به عنوان یکی از فروشـــگاههای آنالین ســـوز ندوزی در دیجیکاال شـــناخته شوند.

شیکدوچ
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مسنترین فروشنده
مســـنترین فروشـــنده بومیمحلـــی عبدالرضـــا متولـــد  1329و ســـاکن شـــهر تهـــران اســـت .در فروشـــگاه او به
نـــام «نوشـــکام» انـــواع ادویهها و چاشـــنیهای ارگانیـــک وجـــود دارد و میتـــوان آن را یکـــی از پرمحصولترین
فروشـــگاههای محصوالت بومـــیو محلی نامید .محصوالتـــی مثل پودر ســـفید تخممرغ ،آلو بخـــارا ،خالل بادام،
برنـــج قهـــوهای ،برگ اکالیپتوس خشـــک و کرنبری خشـــک در فروشـــگاه نوشـــکام پیدا میشـــود.

جوانترین فروشنده
متین با  18ســـال ســـن و صاحب فروشـــگاه «شـــیکامو» از کرمـــان ،جوانترین فروشـــنده محصـــوالت بومیمحلی
بـــه حســـاب میآید .شـــیکامو بـــه تولید قـــاووت ســـوغات ســـنتی کرمـــان اما با طعـــم هـــای جدید میپـــردازد.
زبیر دهقانی زهی  -بافنده بلوچستانی و از فروشندگان بومیمحلی دیجیکاال

شـــما میتوانید انـــواع قاووت بـــا طعمهـــای مختلف از چهـــل گیاه گرفته تـــا بادام و حتـــی قاووت رژیمـــی را در
محصوالت متیـــن بیابید.
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داستان فروشندگان منتخب
آقای گلبن حقیقی
فروشگاه گلیماژ -شیراز
بـــرای تطابـــق محصوالت بافندگان روســـتایی که بازتابی از زندگی ســـاده و بی آالیش آنان اســـت بـــا زندگی مدرن
امـــروزی ،الزم بود تا تغییـــری در محصوالت آنان ایجـــاد کنیم .در همین راســـتا از مواد گلیـــم و جاجیم با تکنیک
تکه چســـبانی و کالس اســـتفاده کردیم و توانســـتیم محصولی جدید به عنوان گلیماژ تولید کنیـــم .در ابتدا این
محصـــوالت بـــرای صادرات به کشـــورهای اروپایی تولید شـــده بود .که متاســـفانه به دلیل شـــیوع بیمـــاری کرونا
و قرنطینـــه ،امکان آن فراهم نشـــد .پـــس تصمیم گرفتیم تـــا این محصـــوالت را در ایران ارائه کنیـــم که از طریق
دیجیکاال در ســـطح ملی به فروش رســـید و خوشـــبختانه مورد اســـتقبال نیز قرار گرفت.

خانم سعیده سابقی
صندوق خرد زنان عشایر کرمان -ریگان -روستای علی آباد
از زنان بلوچ هســـتم با  24ســـال ســـن و ســـه فرزنـــد .از وقتی که چشـــم باز کردم مـــادرم و زن هـــای اطرافم را در
حـــال قالیبافی و ســـوزن دوزی می دیدم .اینجا ما شـــغلی نداریم .کار مـــا برای به دســـت آوردن درآمد قالبیافی و
ســـوزن دوزی در خانه اســـت ،اما فروشـــمان خیلی کم بود .بعضی وقتها اگر مســـافری از تهران به روســـتایمان
میآمـــد شـــاید از ما خرید میکـــرد .چند مـــاه قبل یکی از مســـافرها بـــه من گفت که مـــی توانـــم محصوالتم را
در دیجی کاال بفروشـــم .این شـــد که آمـــدم و برای خودم یک فروشـــگاه ســـاختم و عکس گذاشـــتم .اولش کار
برایم خیلی ســـخت بود ،ارســـال ســـفارشها از روســـتا هم خیلی ســـخته .ولی با اینحال وقتی اولین سفارشـــم
را گرفتم خیلی خوشـــحال شـــدم .بـــرای کارهای بعدی ،روی شـــال و مانتو ســـوزن دوزی کردم چـــون بهم گفتن
کـــه فروش این نـــوع محصوالت بهتـــره .اوایل برای ارســـال ســـفارشها خیلی اذیت شـــدم ولـــی االن بعد از یک
ســـال ،هفتهای تقریبـــا  1میلیون و  600هزار تومـــان درآمد دارم.

گلبن حقیقی -صاحب برند گلیماژ
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خانه هدی
سیستان و بلوچستان -زاهدان
پشـــت دری فیـــروزهای در شـــیرآباد حوالی شـــهر زاهدان ،زنـــان و دختران بلـــوچ گرد هم آمدهانـــد تا با کمـــک یکدیگر هنر آبـــا و اجدادیشـــان را حفظ کنند .زنانـــی توانمند که با ســـوز ندوزی
عـــاوه بـــر نقشآفرینـــی در اقتصاد جامعه محلـــی ،این هنر اصیل را نیز به سراســـر ایـــران معرفی میکننـــد .خانه هدی امروز بـــه مامن امن زنان و مادرانی تبدیل شـــده اســـت که میخواهند
ســـهمی در تامین معیشـــت خانوادههایشـــان داشـــته باشـــند و حاصل دســـترنج خود را از آنجا به خانههای ما ارســـال میکنند.

فصل دوم

فروشندگان بومیمحلی

خانه صنایع دستی و بومگردی هفت دست
تهران -تهران
خانـــه هفت دســـت ،خانـــهای زیبـــا در دل تهـــران اســـت کـــه میتوانیـــم آن را خانه
جامعـــه محلی ایـــران بنامیـــم .این موسســـه با شـــکلدهی ارتباطی ســـهگانه میان
هنرمندان محلی ،دانشـــجویان دانشـــگاههای هنـــر و مخاطبین فرهیخته شـــهری،
بـــه مکانی برای احیـــای خرده فرهنگها و ترویج نوعی ســـبک زندگـــی دور از مصرف
گرایی تبدیل شـــده است .موسســـان این خانه که ســـالها تالش برای توانمندسازی
زنان در جوامع محلی و ارتقای ســـرپناه حاشـــیه نشـــینان در اســـتانهای سیستان و
بلوچســـتان و خراســـان را در کارنامه خود دارند ،ایده شـــکلگیری خانه هفت دســـت
را حمایـــت از هنرمنـــدان محلـــی در مناطـــق محـــروم در حوزههای مختلـــف از تامین
مـــواد خـــام تا فـــروش میدانند .بـــه طور کلی ایـــن خانه بـــه عنوان نهـــادی مدنی و
غیرانتفاعی در حوزه توســـعه صنایعدســـتی  ،محصوالت روســـتایی وبوم گردیهای
محلی فعالیـــت میکند .
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3

فصل سوم

«فـرش دسـتباف ایرانـی بـا طـرح درخـت زندگـی» ،درخـت زندگـی طـرح مایـهای بسـیار کهـن و غنـی در
فـرش ایرانـی اسـت کـه بـه اشـکال و اندازههـای مختلـف در دسـتبافتههای تمامی اقـوام ایرانـی دیده

محصوالت بومیمحلی

میشـود .ایـن سـنبل جـاودان و کیهانـی گاه در مرکـز طـرح و گاه در حاشـیه خـود را نشـان میدهـد.
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محصوالت بومیمحلی
امـــروز شـــما میتوانیـــد از میان بیـــش از  30هزار محصـــول متنوع بومیمحلـــی بر روی ســـایت دیجی کاال خریـــد کنید .ایـــن محصوالت در چهـــار زیر مجموعـــهی خوراکیها ،خانه و کاشـــانه،
پوشـــاک و اکسســـوری و بـــازی و ســـرگرمی بومیمحلـــی تقســـیمبندی شـــدهاند تـــا انتخاب از میـــان آنها آســـانتر شـــود .این محصـــوالت به لحاظ نـــوع فروشـــنده به دو گـــروه محصوالت
بومیمحلـــی و محصـــوالت مددجویان تقســـیم میشـــوند.

محصوالت مددجویان

محصوالت بومیمحلی
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محصوالت مددجویان:
ایـــن دســـته از محصـــوالت مرتبط با کســـبوکارهای کوچکی هســـتند که در طرحهای اشـــتغالزایی نهادهایـــی مانند کمیته امداد ،بهزیســـتی ،ســـازمان زندانها و  ...توانمند شـــده و
دیجـــیکاال در قالـــب طرحهای حمایتی ،شـــرایط ویژهای برای فـــروش آنها در نظر گرفته اســـت.

فصل سوم

محصوالت بومیمحلی
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پرمحصولترین دستهبندی بومی محلی
ادویههـــا و چاشـــنیهای محلی ،در دســـته بنـــدی خوراکیهـــا ،عنـــوان پرتعدادترین محصـــول را در میان محصـــوالت بومیمحلـــی به خود اختصـــاص دادهانـــد .ادویههایی بـــا رنگ و بوی
متفـــاوت کـــه هـــر کدام نشـــانی از فرهنـــگ غذایی مناطق مختلـــف ایـــران دارد .در زیر مـــی توانید پـــر محصولترین گروههـــا در میان دســـتهبندی های محصـــوالت بومی محلـــی را ببینید.

خوراکی های بومی ومحلی

خانه و کاشانه

پوشاک بومیمحلی

سبد دست بافت

ادویه و چاشنی محلی

مانتو دستدوز زنانه

رومیزی سنتی

دمنوش محلی

گردنبند دستساز زنانه

تندیس و مجسمه
دستساز

آجیل

شال و روسری دستدوز
زنانه
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گرانترین محصول

دستهبندی خانه و کاشانه

دستهبندی پوشاک بومیمحلی

دستهبندی خوراکیهای بومی ومحلی

گلیم دســـت بافتهای اصیل و شـــرقی اســـت که به دلیل حجم و وزن

گردنبنـــد ملیله کاری محصول زنجـــان و از صنایعدســـتی معروف این

میگ ــو ت ــازه و درش ــت و پ ــاک ش ــده درج ــه  35جن ــوب در بس ــتهبندی

پاییـــن آن به نســـبت قالی و قالیچه در بین عشـــایر کوچنشـــین ایرانی

شـــهر به حســـاب میآید که بـــا قیمت  4میلیـــون و  550هـــزار تومان

دو کیلویـــی بـــه قیمـــت  1میلیـــون و  316هـــزار تومـــان ،گرانتریـــن

کاربرد زیادی داشـــته و بافت آن همـــواره رایج بوده اســـت .این گلیم

گرانترین پوشـــاک بومیمحلی اســـت.

محصـــول خوراکـــی بومـــی محلـــی اســـت.

بافت ســـیرجان و به قیمت  6میلیون تومان اســـت.
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ارزانترین محصول

دستهبندی خانه و کاشانه

دستهبندی پوشاک بومیمحلی

دستهبندی خوراکیهای بومی ومحلی

قندان حصیربافی توســـط بانوان خوش ذوق بلوچ در مرکز اشـــتغال

عروس ــک ج ــا کلی ــدی بافت ــه ش ــده توس ــط بان ــوان روس ــتای مم ــدل

مربـــای گل محمدی تولید شـــده در روســـتای زرجرد قزویـــن به قیمت

شهرســـتان قصرقند اســـتان سیستانوبلوچســـتان طراحـــی و تولید

آذربایجانغربـــــی ارزانتریـــن محصـــــول در دســـــته پوشـــــاک بـــه

 17هزارتومان ،ارزانترین خوشـــمزه بومیمحلی اســـت.

شـــده اســـت .این قندان ســـنتی از چوب درختچههای داز شهرســـتان

حســـاب میآیـــد.

قصرقنـــد تهیه شـــده و قیمت آن  24هزار تومان اســـت.

گزارش سال ۱۴۰۰

پرفروشترین محصول

آرد ارگانیک کامل
پرطرفدارتریـــن محصـــول بومیمحلی آرد ارگانیک کامل اســـت .این آرد از گندم کامل ســـبوسدار
تهیه شـــده و حـــاوی تمامـــی ویتامینهـــای موجود در گندم اســـت که توســـط زنان سرپرســـت
خانوار دســـتچین میشـــود .پخت انواع نانها و شـــیرینیها با ایـــن آرد کامل امکانپذیر اســـت.

شکر قهوهای

شـــکر قهوهای دومیـــن پرطرفـــدار بومیمحلی اســـت که بیـــش از  10هزار بار توســـط مشـــتریان

دیجـــیکاال خریداری شـــده اســـت .ایـــن محصول اصل نیشـــکر خوزســـتان اســـت که بـــه صورت
طبیعـــی در اصفهـــان فرآوری و بســـتهبندی میشـــود.

چوب دارچین ممتاز
چـــوب دارچین قلـــم ممتاز دارای ســـومین رتبـــه در میـــان پرفروشترین محصـــوالت بومیمحلی
اســـت .این چوب دارچین از اصفهان برای مشـــتریان دیجیکاال در سراســـر کشـــور ارسال میشود
و آنطـــور که از نظرات مشـــتریان برمیآید دارای کیفیت بســـیار باالیی اســـت.
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پرکاالترین سبد خرید بومیمحلی

مشتری با بیشترین خرید

 62مورد در یک سفارش

 ۱۳۶کاال در مجموع

این ســـبد خرید شـــامل انواع محصـــوالت بومیمحلـــی از انواع دمنوشها ،عســـل و خرما تـــا رومیزی،

یکـــی از مشـــتریان وفـــادار در ســـال  1400در مجمـــوع  136کاال از محصـــوالت بومیمحلـــی خریـــداری

ظروف ســـنتی و فرش بوده اســـت.

ک ــرده اس ــت.

گزارش سال ۱۴۰۰
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کاربران گوش به زنگ
مشتاق موجودشدن دوباره
مشتریان،
ِ
کدام کاالها هستند؟

رتبه

۲

پنیر سیامزگی

رتبه

۱

کاشی مدل استخری

رتبه

۳

میز تحریر چراغدار

رتبه

۴

رشته خشکار

رتبه

۵

شطرنج خاتم
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کاربران و محبوبترین کاالها
کدام کاالهای بومی محلی محبوب مشتریان
دیجیکاال هستند؟

رتبه

۱

میز تحریر چراغدار
 ۱۶۷۳نفر این کاال را پسندیدهاند

رتبه

۲

رتبه

۳

رتبه

۴

رتبه

۵

میوه خشک مخلوط

پنیر سیامزگی

هاون سنگی

چوب دارچین

 ۹۶۲نفر این کاال را پسندیدهاند

 ۵۵۲نفر این کاال را پسندیدهاند

 ۴۳۳نفر این کاال را پسندیدهاند

 ۳۹۹نفر این کاال را پسندیدهاند

گزارش سال ۱۴۰۰
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روزهای پر رزق و روزی بومی محلیها
فـــروش محصـــوالت بومیو محلـــی در  18تیرماه با رشـــد قابل توجهی مواجه بود ه اســـت اما موفقتریـــن روز برای کســـبوکارهای بومیمحلی  5آذرماه  1400بوده اســـت .در این روز شـــگفت
انگیـــز فروش این محصوالت با جهشـــی  3.8برابری نســـبت به روز قبل مواجه شـــد کـــه البته تاثیر آن تا پایان ســـال نیـــز باقی ماند.

۲/۹۴برابر

۳/۸۱برابر
 5آذرماه

 18تیرماه

در جمعـه سـیاه ،محصـوالت بومـیو محلـی بـا اقبـال بسـیار خوبـی از سـوی خریـداران

کمپیـن آگاهیبخشـی در رابطـه بـا محصـوالت بومـیو محلـی و تاثیـرات خریـد از ایـن

مواجـه شـدند و بـا رشـد  3.8برابـری فـروش در ایـن روز ،محصـوالت محلی در سـبد خرید

محصـوالت در توسـعه جوامـع محلـی در تیرمـاه  1400بـه رشـد  2.94برابـری فـروش ایـن

تعـداد بیشـتری از مشـتریان سراسـر ایـران قـرار گرفـت.

محصـوالت در  18تیرمـاه منجـر شـد.

در مجموع از ابتدای پروژه تا پایان سال  1400بیش از  205هزار قلم کاالی بومیمحلی فروخته شده است.
فـــروش تعـــداد محصـــوالت بومیمحلـــی از  10هزار و  146قلـــم در فرودین مـــاه  1400به  24هـــزار و  217قلم فروش ماهانه در بهمن ماه رســـیده کـــه این یعنی در طول یک ســـال بیش
از دو برابر شـــده است.

محصوالت بومیمحلی
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مشتریان بومیمحلی
در س ــال  ۱۴۰۰مش ــتریان مختلف ــی از سراس ــر ای ــران از محص ــوالت بومیمحل ــی دیجــیکاال خری ــد کردهان ــد .ک ــه دورتری ــن آنه ــا ب ــا فاصل ــه ه ــزار و  815کیلومت ــری از ته ــران س ــاکن ش ــهر چابه ــار
ب ــوده اس ــت.

م مشتری
استانهای پرمشتری و ک 

25,000

استان تهران بیشترین و استان خراسان جنوبی کمترین تعداد مشتری از محصوالت بومیمحلی را داشته اند.
20,000

استانهای پرمشتری
15,000

تهران
البرز
اصفهان
مازندران

10,000

خراسان رضوی

5,00۰

0
خراسان جنوبی

خراسان شمالی

کهگیلویه و بویراحمد

چهار محال و بختیاری

ایالم

بوشهر

سمنان

کردستان

اردبیل

گلستان

زنجان

قزوین

مرکزی

لرستان

قم

یزد

همدان

هرمزگان

سیستان و بلوچستان

کرمان

آذربایجان غربی

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

گیالن

خوزستان

فارس

خراسان رضوی

مازندران

اصفهان

البرز

تهران

4

فصل چهارم

«مجسـمههای محلـی با پوشـش بختیاری» ،لبـاس اقوام ایرانی آمیـزهای از هنـر و همخوانی با طبیعت
اسـت کـه بـه نمـادی هویتـی بـرای اقـوام ایرانـی تبدیـل شـده اسـت .قـوم بختیـاری دارای نـوع لبـاس و
پوششـی زیباسـت کـه هنرمنـدان در دوره کنونـی از محتـوا و طرحهـای ایـن لباس بـرای خلق آثـار هنری

رویدادها

ماننـد مجسـمهها و وسـایل تزئیتـی اسـتفاده میکنند.

گزارش سال ۱۴۰۰
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رویدادها
معرفـــی پروژه نوپای توســـعه کســـبوکارهای بومیمحلـــی و تالش برای شناســـاندن آن به مخاطبان هدف از یک ســـو و برگزاری جلســـات آموزشـــی برای توانمندســـازی فروشـــندگان جوامع
محلی از ســـوی دیگر ،دو هـــدف عمده در برگـــزاری رویدادهای این بخش در ســـال  1400بوده اســـت.

رویدادهای آگاهی بخشی و همافزایی
در همـــان قدمهـــای اول ،همـــکاران و همراهـــان پـــروژه ضمن بازدیـــد از مرکز پـــردازش دانش با مـــدل فعالیتی دیجی کاال آشـــنا شـــدند و بر این اســـاس مدل عملیاتی مناســـب
بوکارهای بومیمحلی در دیجی کاال طراحی شـــد .در این بازدید رییس بســـیج ســـازندگی کشـــور ،مدیـــران بنیاد برکت ،بنیـــاد علوی ،مدیرعامـــل بیمه اجتماعی
بـــرای فعالیت کســـ 
روســـتاییان و عشایر کشـــور و … حضور داشتند.

بوکارهای بومیمحلی با حضور معـــاون وزیر ارتباطـــات و فناوری اطالعـــات ،نماینـــدگان معاونت زنان ریاســـت جمهوری و مدیرعامـــل دیجیکاال به
صبحانـــه اســـتارتاپهای کســـ 
همـــراه بیـــش از  20اســـتارتاپ فعال در حوزه محصـــوالت بومی ومحلی نقاط مختلف کشـــور ،یکی از بزرگتریـــن رویدادهای ســـال اول فعالیت این بخش در دیجـــی کاال بود .در این
گردهمایـــی حاضـــران به بحث و تبـــادل نظر پیرامون چگونگـــی فعالیت بهتر و معرفی بیشـــتر محصوالت محلـــی مناطق مختلف کشـــور پرداختند.

در رویـــداد یلـــدای کارآفرینـــان در ســـال  1399تحـــت عنوان «چـــراغ ها را ما روشـــن میکنیم» ،ضمـــن معرفی اهداف و ســـازوکار پـــروژه ،از همه فعـــاالن و اســـتارتاپهای این حوزه
دعوت شـــد که دســـت در دســـت یکدیگر در راه توانمندســـازی کســـبوکارهای بومیمحلی کشـــور قـــدم برداریم.

پروژه بومیمحلی در زمستان سال  1400در رویداد برخط ایران دیجی کاال به عنوان یکی از فعالیتهای جدید گروه دیجیکاال معرفی و دستاوردهای آن ارائه شد.
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رویدادهای آموزشی
یکـــی از اصلیتریـــن اقدامات برای توانمندســـازی کســـبوکارهای محلی ،آموزش اختصاصی برای فروشـــندگان ،تســـهیلگران و افراد مطلع در نهادهای همکار اســـت که به عنوان تســـهیلگر،
آموزشهـــا را دریافـــت کـــرده و بـــه تولیدکنندههای محلـــی انتقال میدهنـــد .از زمان شـــروع پروژه تا پایان ســـال  ۱۴۰۰بیـــش از  45کارگاه آموزشـــی برای تمامی فروشـــندگان و تســـهیلگران
اشـــتغال نهادهـــای همکار از سراســـر ایران برگزار شـــده و بیـــش از  1800نفر در این کارگاهها شـــرکت کرده و آموزش دیدهاند .تیم بومیمحلی در ســـال  1400با ســـفر به بســـیاری از شـــهرهای
کشـــور ،ایـــن کارگاهها را بـــه صورت حضوری برگـــزار کرده و از نزدیـــک با جوامع محلـــی ارتباط گرفتنـــد .در بعضی از این کارگاههـــا با دعوت از متخصصان بســـتهبندی و عکاســـی ،آموزشهای
الزم در ایـــن زمینهها ارایه شـــده اســـت .نکته قابـــل توجه اینکـــه آموزشها محدود به مراحل ابتدایی ثبتنام فروشـــندگان نیســـت و پـــس از یـــک دوره  6ماهه و بعد از بررســـی عملکرد هر
فروشـــنده ،آموزشهای تکمیلی مناســـب نیز ارایه میشـــود.

سرفصلهای آموزشی
آموزشهـــا در ســـه بخـــش پیـــش از ثبتنـــام ،حین ثبتنـــام و پـــس از فعال شـــدن فروشـــندهها برگزار میشـــود :آموزشهـــای دو بخـــش اول به منظـــور معرفی ضـــرورت ،چرایـــی ،منطق
فـــروش آنالیـــن ،چگونگـــی ثبتنام و اســـتفاده از بازارگاه دیجـــیکاال ،اصول تولید محتـــوا ،قیمتگذاری هوشـــمندانه محصوالت ،اصول بســـتهبندی و ارســـال کاال و در نهایـــت مدیریت پنل
فروشـــندگی را شـــامل میشود.

آموزشهای قبل از ثبتنام:

•چرایی و ضرورت توجه به فروش آنالین
•فرآیند ثبت نام و استفاده از مارکت پلیس دیجیکاال

آموزشهای حین ثبتنام:

•اصول و نحوه تولید محتوا
•قیمتگذاری محصول
•بستهبندی و ارسال کاال
•نحوه کار و مدیریت بهینه پنل فروشندگان

آموزشهای پس از فعال شدن:
هـــدف آموزشهـــای پـــس از فـــروش ،ارتقا مهارت فروشـــندگان برای دســـتیابی بـــه جایگاه باالتـــری در فـــروش محصوالت اســـت .در این بخـــش آموزشهای تکمیلـــی در مـــورد ویژگیهای صفحه فروشـــندگی
و اســـتفاده از قابلیتهـــای آن در تحلیـــل رفتـــار مشـــتریان داده میشـــود .همچنیـــن آمـــوزش تکنیکهای افزایـــش فـــروش ،چگونگی اســـتفاده از برنامههای تشـــویقی دیجـــیکاال ،تخفیفهای هوشـــمند و
ســـرویسهای تبلیغاتـــی نیـــز از دیگـــر موارد آموزشـــی اســـت .به طـــور کلی ایـــن آموزش ها متناســـب بـــا عملکرد و میـــزان فروش هر فروشـــنده ،شخصیســـازی و بـــه آنها ارائه میشـــود.

فصل اول

دیجیکاال در یک نگاه
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فصل پنجم

«تابلـوی ملیلهکاری شـده» ،ملیلهکاری هنری بسـیار قدیمی اسـت کـه رد پای آن در آثار باسـتانی مناطق
غربـی ایـران از شـوش تـا تپههـای تاریخـی همـدان یافـت میشـود .امـروز ایـن هنر بیشـتر با اسـتفاده از
نقـره تولیـد میشـود و زنجـان یکـی از قطبهـای تولیـدی آن اسـت بـه نحوی که بسـیاری از این شـهر به

پشتیبانی

عنـوان پایتخـت ملیلـهکاری ایران یـاد میکنند.

گزارش سال ۱۴۰۰
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پشتیبانی  
پشـــتیبانی از فروشـــندگان بومیمحلـــی تفاوتهایـــی با فروشـــندگان عـــادی در دیجی کاال دارد .با توجه به خاســـتگاه این دســـته از فروشـــندگان که بیشـــتر در مناطق روســـتایی و حاشـــیه
شـــهرها ســـاکن هســـتند ،امکان ارتباط مســـتقیم با کارشناســـان بخش بومیمحلی فراهم شده اســـت تا در ســـریعترین زمان ممکن به ســـواالت آنان پاسخ و مشکالتشـــان برطرف شود .در
زیـــر میتوانید بعضی از راههای پشـــتیانی از فروشـــندگان بومیمحلـــی را ببینید.

ارتباط مستقیم

پشتیبانی ویژه در بخش ارسال کاال

اصالح و سادهسازی فرایندهای دیجیکاال

برای پاســـخگویی به ســـواالت و راهنمایی فروشندههای

بـــرای حمایت از فروشـــندههای دور از مراکز دریافت کاال و

ت نام و شناســـایی
فرایندهـــای دیجیکاال در بخشهای ثب 

بومیمحلـــی ،در حـــال حاضـــر بیـــش از  45گـــروه در

حل کردن مشـــکل ارســـال آنها ،امکان دپوی روزانه 500

فروشـــنده بومیمحلـــی بازنگـــری و سادهســـازی شـــده

شـــبکههای اجتماعـــی تشـــکیل شـــده اســـت و آنهـــا

کاال به فروشـــندههای بومیمحلی داده شـــده است.

اســـت .همچنیـــن در دســـتورالعملها و فرآیندهـــای درج

میتواننـــد به طور مســـتقیم مشـــکالت خود را بـــا ما در

بـــه طور متوســـط از هر ســـه فروشـــنده بومیمحلی یک

کاال ،ورود و پذیـــرش کاال در انبارهـــا و مراکز پـــردازش برای

میـــان بگذارند.

فروشـــنده امکان ارســـال مســـتقیم بـــرای خریـــدار را به

محصـــوالت بومیمحلـــی تغییراتی به منظور ســـهولت در

دســـت آورده است.

اســـتفاده ایجاد شد.

فصل پنجم

پشتیبانی

مراکز پشتیبانی تجارت الکترونیک
مرکز پشـــتیبانی تجـــارت الکترونیـــک ،مرکزی اختصاصی اســـت که
به کســـبوکارهای بومیمحلـــی فعال در دیجیکاال در ســـه حوزه
تولیـــد محتـــوا ،مدیریـــت پنـــل فروشـــندگان و ارســـال کاال کمک
میکنـــد .تـــا پایـــان ســـال  1400بـــرای فروشـــندگان بخـــش بومی
محلی  ۱۷مرکز اختصاصی در شـــهرهای کرج ،ایرانشهر،محمدشـــهر
(هامـــون) ،ســـمنان ،یـــزد و زنجـــان و  ۱۱مرکـــز نیز پیرامـــون دریاچه
ارومیـــه بـــا همراهـــی فروشـــندگان فعـــال ،مراکـــز علمـــی و
دانشـــگاهی و همچنیـــن خیریهها فعال شـــده اســـت .این مراکز
در واقـــع با تجمیع فروشـــندگان خـــرد و محلی زیر یـــک چتر ،کمک
میکننـــد تـــا فعالیتهـــای مـــورد نیـــاز بـــرای فـــروش آنالیـــن در
مقیاس مناســـبی کـــه توجیـــه اقتصـــادی دارند ،انجام شـــود.

مراکز پشتیبانی تجارت الکترونیک
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6

فصل ششم

«پیمانههای چوبی دستساز» ،هنرکار با چوب اشکال مختلفی از خراطی تا منبتکاری ،خاتمسازی
و گرهچینی را شامل میشود .استفاده از چوب به عنوان ابزار روزمره زندگی عالوه بر زیبایی میتواند
با خود حس سالمتی را به همراه آورد .هنر ساخت قاشق چوبی و بقیه ابزار آشپزخانه در بخشهای

داستانهای موفقیت

مختلف کشور از شمال تا قسمتهای کویری کشور دید ه میشود.

گزارش سال ۱۴۰۰
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داستانهای موفقیت
داســـتانهای موفقیت روایتی اســـت مســـتند ،از کســـبوکارهای ارزشـــمندی که در گوشه و کنار کشـــور مشـــغول به کار هســـتند .آنانی که ریشـــه در فرهنگ اقوام گوناگون این آب و خاک
دارنـــد و به تولید محصوالتی مشـــغولند که نشـــان از فرهنگ و تاریخ هـــر منطقه دارد.
شناســـاندن محصوالت آنان به مردمان سراســـر کشـــور ،رســـالتی اســـت که در جهـــت احیای محصـــوالت محلی هر منطقه بســـیار ضروری اســـت .ما با روایت داســـتانهای موفقیـــت در قالب
ویدیوهایـــی کوتـــاه و انتشـــار آنها در شـــبکه هـــای اجتماعی ،تالش کردیـــم گامی در راســـتای ایفای این رســـالت برداریم .تاکنون داســـتان موفقیت  12فروشـــنده از اســـتانهای خوزســـتان،
بوشـــهر ،هرمزگان و فارس ســـاخته شده است.
بوکارهای محلی ارزشـــمند از نقاط مختلف کشـــور تهیه شـــد و داســـتان این افراد بـــر روی جعبههـــای دیجیکاال از
عـــاوه بـــر ایـــن در مجموعـــه «رزق و روزی» نیـــز ویدیوهای تعدادی از کســـ 
طریـــق کیوآرکد بـــه خریداران دیجی کاال معرفی شـــده اســـت.

فصل ششم

داستانهای موفقیت
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زیلوی میبد

سفالگری

نومد مارکت

دنی چرم

بـا بـه دنیـا اومـدن هـر پسـر ،یـه درخـت تـوت در
حیـاط مـی کاشـتن کـه وقتـی پسـر بـزرگ شـد
چـوب ایـن درخـت بشـه دار زیلـو و ابـزار کارش.
امـروز محمـد افخمی در میبد یـزد زیلوبافی می
کنـه و داسـتان زندگیـش بـه همیـن قشـنگیه.

عالقـه امیـن کـر د بـه آثـار تاریخـی  ،اون رو رو
بـه سـمت سـفالگری کشـوند .امیـن اهل شـهر
شـوش دانیـال در اسـتان خوزسـتان هسـت و
تونسـته بـا آزمـون و خطاهـای زیـاد و شـرکت در
کالسهای سـفالگری ،امـروز محصوالتی تولید
کنـه کـه در سراسـر ایـران مشـتری داره.

پشـت هـر محصـول عشـایری در نومـد مارکـت،
آدمهـای زیـاد بـا قصههایـی متفـاوت وجـود
دارن .مثـل قصـه ابوالقاسـم کـه در روسـتای
چیـن چهارمحـال و بختیـاری از شـکار بـه پرورش
زنبـور عسـل رسـیده و امـروز زنبـوردار شـده.

گیتـی ظهرابـی کارش رو از حیـاط خونش شـروع
کـرده ،یـک سـال زیـر آفتـاب داغ خوزسـتان کار
کـرده تـا امـروز حیـاط خونـش رو بـه یـه کارگاه
تبدیـل کـرده .کارش با یه سـفارش شـروع شـده
امـا جنگیـده و تلاش کرده تا امروز از هر شـهری
سـفارش داره.

الکوگیل

پروند

گیلماژ

حصیربافی

چایـی همیشـه وصـل بـوده بـه زندگـی مـردم
خطـه شـمال کشـور و تـا یـه زمانـی منبـع درآمـد
آدم هـای زیادی بوده امـا امروز همه چیز تغییر
کـرده و کشـت چایـی کفـاف زندگـی مـردم رو
نمیـده .مریـم حسـین زاده  5سـاله داره تلاش
میکنـه تـا چای گیلان را به همه ایران برسـونه تا
بـاغ هـای چایـی حفظ بشـن.

ســهیل اخالقــی طبیعــت گــرد و روســتاگردی
از اســتان فــارس هســت کــه یــه روز تصمیــم
میگیــره بــرای اشــتراک تجربــه خوراکیهــا و
صنایــع دســتی خــاص هــر منطقــه بــا همــه
مــردم و کمــک بــه اقتصــاد محلــی روســتاها
برنــد پرونــد رو راه انــدازی بکنــه.

دســتبافتههای عشــایر یــک ســنت قدیمــی 6
هــزار ســاله در ایــران هســت و گلیــم بــه عنــوان
یــک زیرانــداز حکــم یــک اثــر هنــری رو داره.
آقــای گلبــن حقیقــی بــه همــراه پســرش بــه
تولیــد و طراحــی گلیمهــای مــدرن و فــروش
آنالیــن آنهــا میپردازنــد.

لیلـــی عرفانـــی نیــــــا بـــرای توانمندســــــــــازی
زنـــان شـــهرش و کشـــف خالقیتهاشـــون
کالسهـــای مختلـــف برگـــزار کـــرده و امـــروز
تونس ــته ب ــا کالسه ــای آموزش ــی حصیرباف ــی
در خرمش ــهر ،بان ــوان زی ــادی رو مش ــغول ب ــه
ایــن حرفــه کنــه تــا بــا فــروش ایــن محصــوالت
بـــه در آمـــد پایـــداری برســـند.

7

فصل هفتم

«پـرده بخـارا دوزی شـده» ،بخـارا شـهر پنبه و ابریشـم ،محل تولد هنـر دوخت طرحها و نقشهـای خوشرنگ
بـر پارچـه بـوده اسـت .ایـن هنـر کـه بـه بخـارادوزی مشـهور اسـت نـه تنهـا در مناطق شـرقی فلات ایـران که در
مناطـق دیگـر نیـز رونـق بسـیار داشـته و روزگاری پـرده و ملحفـه و سـفرهخانهها را رنگیـن میسـاخته اسـت.

پروژههای مشارکتی

ایـن هنـر کـه در زمـره هنرهـای در حـال فراموشـی اسـت همچنـان توسـط برخی هنرمنـدان تولید میشـود.
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انتشار فراخوان برای احیای
کسبوکارهای محلی
دیجـــیکاال از پاییـــز  1400با هدف حمایـــت از کســـبوکارهای بومیمحلی در مناطق
کمتـــر برخـــوردار ،فراخـــوان حمایت مالـــی از این کســـبوکارها را با همکاری شـــبکه
ســـازمانهای مـــردم نهاد و خیریه کشـــور آغـــاز کرد که پـــس از بررســـیهای انجام
شـــده ،ســـرمایهگذاری بر روی دو پـــروژه کارآفرینـــی در این مناطق انجام شـــد.
طـــرح احـــداث کـــوره ســــــــفالگری ســـــــنتی در روســــــــــتای کوهمیتـــگ اســـتان
سیســـتان و بلوچســـتان
ســـفالگری در اســـتان سیستان و بلوچســـتان سبقهای هفت هزار ســـاله دارد که به
شـــهر ســـوخته سیســـتان باز می گردد .نکته قابل توجه آن که پس از هزاران ســـال،
همچنـــان در نقاطـــی محدود از کشـــور مانند روســـتاهای کلپـــورگان ،کوهمیتگ و
هلونچـــگان ایـــن میراث گرانبها حفظ شـــده اســـت .ایـــن محصوالت چشـــمنواز با
وجـــود زیبایـــی خیره کننـــده تنها بـــه دلیل عـــدم وجود کوره مناســـب بـــرای پخت
تولیـــدات تـــا امـــروز مهجور مانـــده و در معرض فراموشـــی هســـتند .دیجـــیکاال با
هـــدف حمایـــت از حفـــظ این میراث ارزشـــمند و کمـــک به ایجـــاد اشـــتغال پایدار در
همـــکاری با اســـتارتاپ آرانیـــک اقدام بـــه تولید یـــک کوره هـــزار لیتری با ســـوخت
فســـیلی و انتقـــال دانـــش تولیـــد محصـــول از ایـــن کـــوره بـــه نوجوانان روســـتای
کوهمیتـــگ کرد.
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توانمندسازی بانوان روستاهای خراسان جنوبی با احیای هنر گلدوزی سنتی
بی شـــک مشـــارکت زنان در عرصه اقتصادی یکی از عوامل مهم توســـعه اســـت .در پروژه توانمندســـازی بانوان خراســـان جنوبی ،دیجیکاال در همکاری با بنیاد توســـعه ســـپهر در تالش است
تـــا عـــاوه بر ایجاد فضـــای همکاری برای زنان روســـتاهای منطقه پیشـــکوه قائن در قالب یک تعاونی ،در احیای هنر نقشدوز یهای ســـنتی نیز ســـهیم باشـــد .فراموش شـــدن هنر گلدوزی
ســـنتی در خراســـان جنوبی و کم شـــدن منابع درآمدی روســـتاییان به واسطه خشکســـالیها ،دو مســـال ه مهم مورد توجه در این پروژه است.
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سبز و دیجیتال
پـــروژه مشـــترک برنامه توســـعه ملل متحـــد( )UNDPو دیجـــی کاال با عنوان «ســـبز و دیجیتـــال» با
هـــدف بهبود وضعیت معیشـــت ســـاکنان حوضـــه دریاچه ارومیـــه به ویژه زنـــان تولیـــد کننده در
زمســـتان  1400انجام شد.
در ایـــن پروژه ،بســـتر الزم برای دسترســـی تولیدکنندگان محصوالتی که به صورت مســـئوالنه و ســـبز
کشـــت و تولید شـــدهاند به بـــازار تجارت الکترونیک فراهم شـــد .هـــدف نهایی این طـــرح پیوند میان
جامعـــه محلـــی  5میلیون نفری ســـاکن حوضـــه دریاچـــه ارومیه  -که اکثرشـــان به منابـــع طبیعی و
کشـــاورزی وابســـته هســـتند -با ظرفیتهـــای تکنولوژی اســـت تا به یـــک چرخه اقتصـــادی عادالنه
همراه با تاب آوری محیط زیســـتی دســـت پیـــدا کنند.

اهداف کلی پروژه سبز و دیجیتال
ایجـــاد تنـــوع در میان خریـــداران محصـــوالت محلی و معرفی تجـــارت عادالنه و دوســـتدار
محیط زیســـت به مصـــرف کنندگان
جذب مشـــارکت پایـــدار بازیگـــران حوزه تجـــارت الکترونیک و گســـترش ظرفیتهـــای بازار
بـــرای فروش محصـــوالت محلی
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مراحل اجرای پروژه
.1

پایـــش  115روســـتای پیرامـــون دریاچـــه ارومیـــه و شناســـایی
بوکارهای خـــرد (مرتبـــط بـــا پروژههـــای
کشـــاورزان و کســـ 
معیشـــت طـــرح حفاظـــت از تاالبهـــای ایـــران)

.2

تشـــکیل مراکزخدمات پشـــتیبانی تجارت الکترونیک در  11نقطه

انتشار فراخوان جذب مراکز خدمات پشتیبانی تجارت الکترونیک
شناســـایی و ارتباط با ســـایر پلتفرمهای آنالیـــن مثل پیواژ  ،خانه هفت دســـت ،آرانیک،
دستادست ،پادرو ،اوســـتامو ،باغ بازار

برگزاری کارگاههای آموزشی

در اطراف دریاچـــه ارومیه و توانافزایـــی دیجیتالی آنها
اصول تجارتالکترونیک و معرفی پلتفرمهای تجارت الکترونیکملیومحلی
عکاسی از محصول
چگونگی نوشتن داستان تولید محصول و ویژگی های آن
اصول مرتبط با قیمتگذاری محصوالت
چگونگی درج محصول در سایت دیجیکاال
و سایر پلتفرمهای همکار در پروژه
طراحی هویت بصری محصوالت
همکاری با پلتفرمهای پیواژ و بطری بازار برای بستهبندی محصوالت
تجهیز سختافزاری مراکز خدمات پشتیبانی تجارت الکترونیک
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طراحی برنامه بازاریابی و جزئیات اجرایی جشنواره فروش
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اجرای کمپین اطالعرسانی درباره مصرف محصوالت محلی سبز
تولید و انتشار  10ویدیو کلیپ مرتبط با پروژه
اجـرای کمپیـن بازاریابـی بـرای محصوالت بارگـذاری شـده در دیجیکاال
و سـایر پلتفرمهـای همـکار
طراحی صفحه فرود اختصاصی برای محصوالت این پروژه
اجرای نظرســـنجی از خریداران دیجیکاال و ســـایر پلتفرمهای همـــکار با موضوع
دریاچه ارومیـــه و محصوالت محلی
برگزاری کمپین فروش محصوالت در پلتفرمهای همکار
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پالس
امـــروزه پایـــان قصـــه لباسها خیلـــی زود رقـــم میخـــورد و آن رنگارنگهایـــی کـــه راه درازی را با
مصـــرف انـــواع منابع طبیعی طـــی کردهاند تا بر تن ما بنشـــینند با متوســـط عمـــری چندماهه به
زباله تبدیل میشـــوند.
اســـتفاده مجدد از لباسها و منســـوجات کهنـــه یکـــی از مهمترین دغدغههای محیط زیســـتی
اســـت که بســـیاری از کارشناســـان این حـــوزه را برآن داشـــته تا بـــه دنبـــال راهحلی پایـــدار برای آن
باشـــند .بافت «پالس» که قدمتی چندهزار ســـاله در ایران دارد ،راهحلی بســـیار مناســـب برای رفع
این دغدغه محیط زیســـتی اســـت .پالس فرشـــی اســـت که پرز ندارد و به آن گلیـــم هم میگویند
و در خراســـان ،گلســـتان ،خور و بیابانک و مناطق عشـــایری و نقاط دیگری از ایران بافته میشود.
در بافـــت ایـــن گلیم به جای پـــود از نوارهای پارچهای کهنه اســـتفاده میشـــود.
ایـــده پـــروژه پالس از ســـوی خانه «هفت دســـت» و بعد از ســـفر به روســـتاهای خراســـان جنوبی
کلیـــد خورد .اشـــتغال زنـــان بافنـــده محلـــی ،جذابیت بازیافـــت پارچـــه در چرخه محیط زیســـت و
اجـــرای پـــروژهای از جنس تولیـــد پایدار ،قیمت مناســـب به عنـــوان فرش برای مخاطـــب فرهنگی،
طرحهـــای زیبـــای بداهه بافـــی و باالخره پیشـــنهادی از ســـمت بانـــوان بافنده به عنـــوان راهحلی
بـــرای تابآوری در روزگار ســـخت ناشـــی از خشـــک شـــدن قناتهـــا کار را جدیتر کرد.
دیجـــیکاال و کمـــدا نیـــز در ایـــن پروژه بـــه همراهـــی خانه هفت دســـت برآمدنـــد تا در پـــروژهای
مشـــترک بـــه نـــام قصهبـــاف ،فرصتـــی را بـــرای اســـتفاده از لباسها و منســـوجات دســـتدوم
خانوادههـــا و تبدیـــل آنهـــا به پـــاس فراهـــم کنند.
این پـــروژه با برگـــزاری کمپین قصهبـــاف موفق بـــه جمعآوری میـــزان قابل توجهـــی از لباسهای
دســـتدوم خانوادهها از سراســـر ایـــران و تحویل آن به روســـتاهای خراســـان جنوبی شـــد .طبق
برنامهریزی انجام شـــده ،این پروژه مشـــترک قرار اســـت در پایان هر فصل تکرار شـــود ،باشـــد که
دســـت به دســـت هم بتوانیم قصـــه لباسهایمـــان را بلند کنیم.
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مراحل کمپین قصهباف

جمعآوری لباس و پارچههای

تحویل به پیک اکسپرس از

شستشو و ضدعفونی روی لباس

تحویل به کارگاه زنان سرپرست

بیاستفاده

درب منزل

و پارچهها در خانه هفت دست

خانواده در شهر قائن خراسان
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داستان دیجیکاال اینجاست
دیجــیکاال دیگــر نــه فقــط یــک فروشــگاه آنالیــن کاالهــای دیجیتــال و فضایــی بــرای بررســی تخصصــی و نقــد محصــوالت الکترونیــک ،بلکــه متشــکل از اعضــای دیگر یســت کــه در کنــار
هــم گــروه دیجــیکاال را تشــکیل دادهانــد .گســتردگی فعالیــت گــروه دیجــیکاال کــه روز بــه روز نیــز ســرعت میگیــرد ،ضــرورت تشــکیل یــک مرجــع واحــد بــرای کنــار هــم قــرار دادن اطالعــات
مــورد نیــاز مخاطبــان و ذینفعــان متنــوع در مــورد دایــره کســبوکار دیجــیکاال را دوچنــدان میکنــد .وبســایت «دربــاره دیجــیکاال» در زمســتان  ۱۴۰۰بــا هــدف معرفــی گــروه دیجــیکاال
و تجمیــع محتــوای مــورد نیــاز بــرای رســانهها و مطبوعــات ،ســایر کســبوکارها ،ســازمانهای مــردم نهــاد ،همــکاران و متقاضیــان کار ،ســهامداران ،ســرمایهگذاران و حاکمیــت آغــاز بــه کار کــرد.
دربــاره دیجـیکاال میکوشــد داســتان گذشــته ،حــال و آینــده گــروه دیجـیکاال را روایــت کنــد؛ بــه مخاطبــان بگویــد دیجـیکاال چیســت ،چــه میکنــد ،چــه تأثیــری در جامعــه میگــذارد ،از چــه بخشهایی
تشــکیل شــده اســت ،رهبــران کلیــدی آن چــه کســانی هســتند و چــه اخبــار و داســتانهایی را از ســر میگذرانــد.
برای مشاهده «درباره دیجیکاال» اسکن کنید

